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Úvodník

Pamìtní síò Alice G. Masarykové má nadìji na rekonstrukci

O vìcech mimojazykových

Již delší dobu je z důvodu rekonstrukce pro
návštěvníky uzavřen objekt Pamětní síně Alice G.
Masarykové. Objekt, který nechala v roce 1928
postavit A. G. Masaryková, znají obyvatelé Lán
jako poradnu pro matky s dětmi a později pamětní
síň.

Budu se opět držet svého kopyta. Často
dostávám pozvánky na srazy těch, které
jsem učíval. Ono se jich za těch 44 roků
napočítá. Velkou většinu jich poznám,
některé už také ne. Tak elegantní dámy
a uhlazení gentlemani přede mnou
v lavicích nikdy nesedali. Hlavně si je
navzájem pletu, kdo je čí vrstevník.
Třeba je to dobře, když teď musíme lautr
fšecko utajovat. Občas nevím, když mě
na Lánech a ve zbytku světa zdraví (to
oni zas ano, vychovali jsme je dobře),
kdo byl můj spolužák, koho jsem
vzdělával, kdo mi chodil coby nespokojený rodič vynadat a kdo je či byl(a) můj
kolega(yně). Čas stírá mnohé rozdíly.
Koho jsem učil, tomu i po letech bez rozdílu tykám: vysokým šajbám, mistryním
světa, populárním hercům, kapacitám
v rozličných oborech. Jen učitelodučitel, učitel-ješita a učitel-blbec se
cítí zhrzeně, když to jeho žáci dotáhli dál
než on. Učitele-naučitele to potěší.
Bývalí žáci mě oslovují porůznu. Řada
z nich mi tyká, neboť jsem si s nimi na to
sám rád připil. Potom jsou takoví, kteří
mi začali tykat sami od sebe, ačkoli jsem
jim to nenabídl. Objevují se i ti, jimž jsem
sice tykání navrhl, ale oni mi vzdor tomu
stále říkají Vy. To se nedá vynutit, snad se
dotyční ještě polepší.
Slýchám o moderních školách, kde jsou
učitelé oslovováni žactvem křestními
jmény a říká se jim ty. V tomhle případě
se rád hlásím k tomu, že jsem ze školy
staré.
Všem, se kterými si tykám; všem, kteří
mi tykají, i když já jim vykám; i všem,
kteří mi vykají, třebaže já jim tykám,
přeji hezké léto.
A nemám prý zapomenout za něco
z dějepisu, byť se blíží prázdniny. Něco
příjemného. Tak třeba… 11. srpna tomu
bude 97 let, co užíváme dobrodiní
elektrického proudu.
Václav Vodvářka, lánský písmák

Veøejné zasedání zastupitelstva
Zveme vás na veřejné zasedání
zastupitelstva obce, které se koná
v pondělí 11. června 2018 od 18:00
hodin v sále nad hospodou Narpa.

Objekt byl dlouhou dobu ve vlastnictví Českého
červeného kříže. Od roku 1998 jej spravovalo
Muzeum T. G. M. Rakovník. Bohužel Český
červený kříž odmítl do objektu jakkoli investovat
a muzeum nemohlo do pronajatého objektu vložit
vlastní prostředky. Dům proto pomalu chátral
a především v uplynulých třech letech probíhal
neustálý boj o jeho koupi a záchranu. Konečně se
v roce 2017 rozhodl zřizovatel Muzea T. G. M.
Rakovník, Středočeský kraj, objekt zakoupit. Tím
byla Pamětní síň A. G. Masarykové vysvobozena

z dlouhého čekání na možnost opravy. Nové
majetkové vypořádání totiž umožnilo muzeu
zpracovat žádost o dotaci na kompletní
rekonstrukci domku včetně zahrady a vybudování
expozice. Ve velmi krátkém časovém úseku
listopad 2017 – leden 2018 se podařilo vypracovat
studii proveditelnosti, stavební dokumentaci
a získat stavební povolení pro výzvu IROP č. 76.
Rozpočtováno je celkem 12,5 milionů korun.
Pokud se podaří tuto dotaci získat, dojde ke
kompletní rekonstrukci budovy včetně odvlhčení
sklepa a opravy střechy. Dále dojde k vybudování
nové multimediální expozice, multifukčního sálu
v prvním patře budovy a k rekultivaci zahrady. Na
zahradě vznikne zahradní altán. Teď jen držet
palce, aby byla dotace schválena.
Mgr. Magdalena Elznicová Mikesková

Kdo si hraje, nezlobí
U lánského rybníka si 2. června užívaly nejprve
děti a večer si přišli na své i dospěláci. Místní
spolky společně připravily odpoledne plné her.
Večerní zábava pak byla v režii dobrovolných
hasičů. Premiéra dvou akcí v jednom dni se
vydařila. Členové a pomocníci spolku Naše
Lány byli k vidění všude. Tetičky baráčnice
obsluhovaly ve stánku dětského jarmarku,
lodní modeláři půjčovali své modely dětem u
mola a poníci od Norků vozili děti okolo
rybníka. Hasiči připravili pár ukázek techniky,
děti nejvíce zaujala projížďka motorovým
člunem a stříkání vodním dělem. Pro dospělé
byl připraven závod hasičské zdatnosti, ale
účast byla malá. Kapela V pantoflích spustila
večerní zábavu pod širým nebem po 18. hodině
a během pár minut už si nebylo kam sednout.
Lidé se výborně bavili dlouho přes půlnoc.
Výtěžek z odpolední akce na dětském hřišti cca
25.000,- Kč spolek Naše Lány věnuje TJ Sokol

Lány na rekonstrukci elektroinstalace v lánské
sokolovně. Děkujeme všem návštěvníkům za to,
že přišli a pomocníkům za obětavou pomoc.
Jana Drastilová a Petr Králíček

Rocková NaKopanina
Na tuto akci vás zvou Kulturní komise obce Lány, Modelářský klub Lány
a Realizační tým ve spolupráci s mediálním partnerem MusicMap.tv.
Přijďte na lánské modelářské letiště v pátek 29. června 2018 od 17:00 hodin. Vstupné 50,- Kč.
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Co se dìje na radnici
· Starosta informoval zastupitele

o proběhlé rekonstrukci sprch
a toalet v hasičské zbrojnici. Práce
provedla firma Dudášik, Lány.
· Proběhlo výběrové řízení na I. etapu
projektu výstavby Lánské brány.
Pr á c e ( p ř e l o ž k y s í t í , n o v o u
komunikaci a základy pro bránu)
provede firma Klika & Dvořák s. r. o.
V nejbližších dnech bude vypsáno
výběrové řízení na II. etapu a to již
výstavbu samotné kamenné brány.

Závìreèný úèet za rok 2017
Na veřejném zasedání zastupitelstva
obce Lány, které se bude konat 11.
června 2018, se mimo jiné bude
schvalovat závěrečný účet hospodaření
obce za rok 2017. Kontrola hospodaření
obce byla provedena pracovníky
kontroly krajského úřadu
Středočeského kraje. Výsledek kontroly:
Při přezkoumání hospodaření obce Lány
nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Obec
Lány měla plánovaný rozpočet na rok
2017 jako vyrovnaný ve výši 29,1
milionu Kč. Schválenými rozpočtovými
opatřeními byl rozpočet navýšen jako
vyrovnaný na částku 34.697.732,- Kč.
Skutečné příjmy byly ve výši
34.589.034,- Kč a skutečné výdaje byly
30.763.622,- Kč. Přebytek hospodaření
ve výši 3.825.412,- Kč byl převeden do
rezervního fondu obce Lány. Rezervní
fond je tvořen z důvodu financování
plánované čistírny odpadních vod
a splaškové kanalizace ve Vašírově. Na
tuto akci je v rezervním fondu částka 12
mil. Kč. Na veřejném zasedání bude
starosta obce předkládat návrh, aby
zastupitelstvo obce schválilo hospodaření obce za rok 2017 bez výhrad.
Karel Sklenička

Zpravodaj o prázdninách
Lánský zpravodaj má v červenci a v srpnu přestávku. Uzávěrka zářiového čísla
je 25. srpna 2018. Přejeme Vám léto plné
pohody a pěkných zážitků a těšíme se na
Vás u zářiového vydání.

Prázdninový provoz knihovny
Obecní knihovna bude otevřena v červenci každou středu. V měsíci srpnu
bude zavřená.

Nemohli jste se zúèastnit
veøejného zasedání?
Podrobné informace se dozvíte ze
zápisu, který je zveřejněn na stránkách
www.obec-lany.cz.

OBECNÍ ÚØAD INFORMUJE
A opìt tu máme otázku: Kam s ním? Nebo spíše Co s nimi?
Již delší dobu mě přemáhá vztek nad tím, jak se,
my lidé, k sobě chováme. Neustále přeplněné
kontejnery na třech stejných místech v obci,
rozházené papíry a krabice vedle kontejnerů...
Poslední rok byla nejkritičtější situace u rybníka,
velmi často v Lesní ulici a od té doby, kdy obec na
parkoviště v ulici K Betynce přidala další
kontejnerové stání, stává se toto místo třetím
adeptem v soutěži O nejznečištěnější místo v obci.
A jak se zdá, místo vysazování zeleně budeme
vysazovat další nové kontejnery.
Na jednu stranu je fajn, že třídíme, ale bylo by
super, kdybychom třídili správně a snažili se
všichni udržet pořádek kolem kontejnerů.
Pr a c o v n í c i o b c e p r o v á d í p r a v i d e l n ě
(prakticky každodenně) úklid kolem
kontejnerových míst, ale není v jejich silách
zajistit úklid po každém, kdo se rozhodl zbavit
odpadu jeho odhozením vedle kontejneru.
Pokud totiž přijedete k modrému kontejneru
na papír a zjistíte, že díky jediné (nesešlapané)
bedně už nepřihodíte nic jiného, pak si
pokládám otázku, zda je opravdu tak velký
problém danou bednu rozebrat a teprve
rozebranou ji do modrého kontejneru dát. Obec
může samozřejmě přidat další kontejnery, ale z
rozpočtu obce to zaplatíme my všichni a budeme
platit za odvoz prázdných papírových krabic,
které někdo nesešlapal. Vůbec nemluvím o tom, že
v kontejneru na papír často nacházím plastové
lahve, oblečení, staré koberce, dětské hračky,
vedle kontejnerů na plast nefunkční vysavač
a kolem kontejneru na sklo bychom mohli zametat
denně! V obci je kromě 10 sběrných míst na
tříděný odpad i plně funkční sběrný dvůr. Můžete
sem vozit např. nepotřebný starý nábytek, koberce
a další velkoobjemové věci, jedlé oleje
z domácností, bioodpad, kovy, elektroniku, textil,

baterie, žárovky a výbojky atd. Obec také dvakrát
do roka zajišťuje sběr nebezpečného odpadu,
proto není nutné odhazovat staré nepotřebné
pneumatiky přes plot sběrného dvora nebo k jeho
zavřené bráně, nedej bože do křoví, případně
strouhy. V těsném sousedství obce je v katastru
obce Rynholec, směrem na Křivoklát, skládka
odpadů, kam můžete vyvážet např. stavební suť
nebo větší množství bioodpadu ze zahrad.

Na závěr uvádím Obecně závaznou vyhlášku obce
Lány č. 1/2017 o veřejném pořádku, užívání
veřejného prostranství a čistotě v obci, která je
volně dostupná na webových stránkách obce.
Porušování povinností stanovených touto obecně
závaznou vyhláškou bude posuzováno jako
přestupek… My bychom se cestou sankcí vydávat
nechtěli, ale pokud jsou mezi námi tací, kteří stále
dokola tuto vyhlášku porušují, pak nám nic jiného
asi nezbývá. Pokud chceme na veřejných místech v
obci mít pořádek, musíme se o to snažit my
všichni.
Ing. Ivana Píšová, místostarostka obce

Výsledky zápisu do školky potìšily místní rodièe
K zápisu do Mateřské školy Lány pro školní rok
2018/2019 se ve dnech 9. a 10. května 2018
dostavilo celkem 32 žadatelů o přijetí k předškolnímu vzdělávání. A dobrá zpráva je, že žadatelům
s trvalým bydlištěm na Lánech bude v letošním
roce vyhověno.
Žadatelů o přijetí s trvalým bydlištěm na Lánech
(nebo ve spádových oblastech) se k zápisu
dostavilo celkem dvacet. V průběhu správního
řízení doložili trvalé bydliště na Lánech další
žadatelé. V novém školním roce nastoupí do

mateřské školy 23 nových dětí. Z těchto žadatelů
jsou tři děti zařazené do povinného předškolní
vzdělávání. Další volná místa připadnou pro děti
s dosavadní doplňkovou docházkou. I jejich rodiče
obdrželi dobrou zprávu, že tyto děti mohou
navštěvovat školku v celotýdenním režimu. Do 1.
třídy odchází 32 dětí. Po doložení dokladů
o odkladu školní docházky budeme znát přesný
počet předškoláků pro školní rok 2018/2019.
Miluše Vaněčková,
ředitelka mateřské školy

Policejní okénko
V dubnu a v květnu Městská policie Nové Strašecí
prověřovala následující oznámení: odcizení nafty
ze zaparkovaného autobusu, nezajištěné zaparkované vozidlo, špatné parkování autobusu,
rušení víkendového i nočního klidu, černá skládka
zeminy, zajištění volně pobíhajících psů.
Hlídky vykonávaly zvýšený dohled během
Velikonočního Pondělí, v době konání Čarodějnic
a Běhu vítězství. Při běžných kontrolách, kterých

bylo 31 se zaměřily na dodržování obecně
závazných vyhlášek (alkohol, černé skládky,
autovraky, pořádek na dětských hřištích i na
lánském hřbitově). Ráno u školy jsme se se
strážníky mohli potkat 3x. Zjištěné a vyřízené
dopravní přestupky 1x. Součinnost s PČR 3x.
Se svými podněty se můžete na Městskou policii
obracet na telefonní číslo 602 395 312.
Jana Drastilová
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SPOLEÈENSKÉ DÌNÍ
Oslavy 90. let fotbalu na høišti
Srdečně zveme všechny sportovce, pamětníky,
občany na 5. ročník akce Sportovní den s SK Lány,
tentokrát spojený s oslavami 90 let výročí založení
fotbalu na Lánech, která se koná 23. června 2018
od 10:00 hodin na hřišti SK Lány. Kromě turnaje
v malé kopané a zápasu lánských mladších žáků

9.6.

na Vás čeká bohaté občerstvení, atrakce pro děti,
historická síň lánského fotbalu a oblíbená večerní
taneční zábava pod širým nebem s kapelou ViPiš.
Celodenní vstupenky jsou slosovatelné o atraktivní ceny. Těšíme se na Vás!
Klára Dudášiková

Èervnový koncert bude v lánském kostele
Smíšený pěvecký sbor Chorus Laneum zve
spoluobčany na svůj tradiční letní koncert v pátek
29. června již od 17:00 hodin, do kaple
Nejsvětějšího Jména Ježíš v Lánech. Zazní
skladby světových i českých skladatelů. Sólo

přednese Ilona Víchová, varhanní doprovod
Vladimír Roubal, sbormistr Vladimír Doležal.
Pokud koncert nestihnete, repríza bude tentýž
den od 19:00 hodin v kulturním sále ve Stochově.
Vlasta Doležalová

GULÁŠFEST 2018
Kulturní komise obce Lány a Vašírov zve na
tradiční soutěž ve vaření guláše, která se
uskuteční v sobotu 11. srpna 2018 na lánském
Masarykově náměstí.
Týmy i odvážní jednotlivci, kteří se chtějí do klání
zapojit, přihlaste se na e-mailu havelka@kr-s.cz
do 30. července. Rámcové propozice jsou tyto:
· na náměstí budou připravena pracovní místa
· každý soutěžící obdrží stejný díl hovězího

masa a cibuli
vařit se bude přímo na náměstí, a to od 13:00
do 18:00 hodin
· vařič či jiný zdroj tepla a další ingredience do
guláše si přinese soutěžící
Vítěze GULÁŠFESTU 2018 vyhlásí porota složená z odborné i laické veřejnosti po 18:00 hodině.
Celodenní bohatý kulturní program bude zakončen večerní zábavou. Všichni jste srdečně zváni.
Roman Havelka
·

Pozvání do pohádkové herny v Domeèku
Domeček projde během letních prázdnin velkou
proměnou. V červnu zde budou kompletně
vyměněny elektrické rozvody, budou osazena
nová světla, zásuvky i vypínače. Následně budou
všechny prostory vymalovány a uklizeny a věřím,
že zvládneme vybavit dětskou hernu o pár
překvapení, která ocení především děti.
Pravděpodobně v srpnu budeme malovat nové
pohádkové postavy v herně Domečku. Otevřeme

proto mimořádnou hernu, kdy uvítáme i vaši
pomoc. Můžete s námi vybírat nové pohád-kové
postavy z večerníčků a tyto již předmalované
obrázky vybarvovat. Děti jsou na akci vítány a ty
školou povinné zvládnou i pomáhat. Termín
zveřejníme na webových stránkách a na
facebooku. Všem pomocníkům předem
děkujeme.
Jana Drastilová

Koncert ve Vašírovì

ViPiš pøed Narpou

Kulturní komise obce Lány oznamuje, že tradiční
Cyrilometodějský koncert u vašírovské Kapličky
byl z technických důvodů přeložen na podzim
tohoto roku.
Roman Havelka

Skupina ViPiš vás srdečně zve na tradiční loučení
s prázdninami, které se koná poslední
prázdninovou sobotu 1. září od 19:00 hodin před
hospodou Narpa.
Ing. Ivana Píšová

XVI. Všesokolský slet je za dveømi
Česká obec sokolská je nejstarší tělovýchovnou
organizací v ČR. Tvoří ji více než 1.150
tělocvičných jednot, ve kterých se sdružuje
160.000 členů. Z toho dvě třetiny jsou děti a mladí
lidé do 26 let. V Sokole vrcholí nyní přípravy na
XVI. Všesokolský slet, který proběhne v Praze ve
dnech 1. až 6. července 2018. V neděli 1. července
projde historickým centrem Prahy slavnostní
průvod. Oficiální zahájení se uskuteční
v Národním divadle ve stejný den večer. Na úterní
večer se připravuje do O2 arény v Praze velkolepý
program nazvaný Sokol Gala. Od pondělka již
také budou probíhat zkoušky hromadných
vystoupení. Hlavní programy hromadných
vystoupení budou dva – jeden ve čtvrtek

Kalendáø akcí èerven/záøí

5. července od 21:00 hodin, druhý v pátek
6. července od 14:00 hodin, oba na stadionu
v Edenu. V hromadných skladbách je zapojeno
12.500 účastníků ze Sokola a 2.500 hostů z jiných
sportovních organizací včetně těch zahraničních.
Vstupenky je možné zakoupit na portálu Ticketportál. A kdo byste jel v těchto sletových dnech do
Prahy, možná narazíte na různá kulturní
a sportovní vystoupení např. na Pražském hradě,
na Malostranském i Staroměstském náměstí
nebo u Národního divadla. Slet je prostě velkou
událostí a svátkem všech sokolů, který se koná
jednou za šest let. Lánský Sokol bude mít i na
tomto sletu své cvičenky, a to ve dvou skladbách.
Václava Nováková

Župní přebory předškoláků na
hřišti za sokolovnou (TJ Sokol
a Župa budečská)
16.6. Lánská smeč – Memoriál Jitky
Zelenkové turnaj v odbíjené (TJ
Sokol)
17.6. Tu r n a j Va š í r o v s k ý ú s m ě v n ý
volejbal (Náš Vašírov)
23.6. Oslavy 90. výročí vzniku fotbalového klubu v Lánech (SK Lány)
29.6. R o c k o v á N a K o p a n i n a ,
modelářské letiště (Obec Lány,
MK Lány)
29.6. Letní koncert Chorus Laneum,
lánský kostel v 17:00 hodin, KD
Stochov v 19:00 hodin
30.6. – 1.7. Tenisový Turnaj mladších
žáků 10 – 12 let (TK)
9.7. Letní příměstský tábor s angličtinou – Disney (Cesta zpět)
14.7. Turnaj veteránů, tenis nad 60 let
(TK)
14.–15.7. Lánské letní polétání,
modelářské letiště (MK Lány)
15.7. Tenisový turnaj Babytenis (TK)
16.7. Letní příměstský tábor s angličtinou – Pocahontas (Cesta zpět)
23.7. Letní příměstský tábor s angličtinou – Lion King (Cesta zpět)
29.7. Sokolský sportovní den od 14:00
hodin (TJ Sokol)
28.–29.7. Lánský pokec 2018,
modelářské letiště (MK Lány)
28.–29.7. Turnaj dospělých, tenis (TK)
30.7. Letní příměstský tábor s angličtinou – Oliver Twist (Cesta zpět)
30.7. Příměstský tábor v Domečku –
Robinsoni (Naše Lány)
Červenec Cyklovýlet po blízkém i vzdálenějším okolí (Náš Vašírov)
4.-5.8. Turnaj dorostu, tenis (TK)
6.8. Letní příměstský tábor s angličtinou – Lány X Factor (Cesta zpět)
6.8. Příměstský tábor v Domečku –
Pevnost Boyard (Naše Lány)
6.8. Tenisový kemp pro děti (TK )
11.8. Tenisový turnaj Minitenis (TK)
11.8. G u l á š f e s t , n á m ě s t í p ř e d
hospodou Narpa (Obec Lány)
12.8. L á n s k é v ý š k o m ě r y 2 0 1 8 ,
modelářské letiště (MK Lány)
13.8. Letní příměstský tábor s angličtinou – Mad Scientist (Cesta zpět)
18.8. 14. ročník The Honour a Prestige
Tennis Cup Lány (TK)
20.8. Letní příměstský tábor s angličtinou – Superheroes (Cesta zpět)
25.–26.8. Turnaj mladších žáků, tenis
děti 10-12 let (TK)
Pokračování na str. 4 ...
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Kalendáø akcí èerven/záøí
... pokračování ze str. 3
27.8. Tenisový kemp pro děti (TK)
Srpen Turistický výlet (Náš Vašírov)
Srpen Velký úklid sokolovny (TJ Sokol)
1.9. Lánská louže a Soutěž o Pohár
hasičských lodí, Židovský rybník
(MK Lány)
1.9. D ě t s k ý s p o r t o v n í d e n ( Ná š
Vašírov)
1.9. Loučení s prázdninami, večerní
zábava před Narpou (ViPiš)
3.9. Zahájení pravidelného cvičení
a tréninků (TJ Sokol)
3.9. Probuď se, školo! (ZŠ Lány)
8.9. Lánská podzimní sobota a Lánské
noční polétání, modelářské letiště
(MK Lány)
8.9. M a s a r y k o v a Va t r a ( S D H ,
Muzeum TGM, Obec Lány)
8.9. Kulinářský jarmark (Obec Lány)
8.9. Den otevřených dveří v sokolovně
(TJ Sokol)
8.9. Večer na rejdě, Židovský rybník
(MK Lány)
8.9. Tenisový turnaj Babytenis (TK)
9.9. Tenisový turnaj Minitenis (TK)
15.–16.9. Turnaj mladších žáků, tenis
děti 10-12 let (TK Lány)
15.9. Vašírovský úsměvný volejbal (Náš
Vašírov)
Září Turnaj rodinných dvojic ve stolním
tenise (TJ Sokol)

NÁZORY A KOMENTÁØE
Podìkování uèitelùm
lánské školy
Ke konci školního roku se přímo nabízí
poděkování těm, kteří s našimi dětmi
leckdy tráví více času než my rodiče, tedy
učitelům. Lánská škola se neustále
rozrůstá, přesto zůstává tou naší
vesnickou školou. A to je dobře. Žáci,
rodiče, učitelé a ostatní zaměstnanci
školy jsou většinou i našimi sousedy. Tak
jako jde nahoru život v obci, díky
lánskému zastupitelstvu, tak jde nahoru
úroveň naší školy, která neustále něco
vylepšuje a modernizuje, pro naše děti.
Děkujeme tedy učitelům v čele s paní
ředitelkou, asistentům, vychovatelům
a ostatnímu personálu školy, školní
jídelnu nevyjímaje, za školní rok
2017/2018. Odvedli jste dobrou práci
a naše děti jste toho mnoho naučili.
Věříme, že si o prázdninách odpočinete
a v září se na naše ratolesti budete zase
v plné síle těšit.
Rodiny: Rovných, Malíkovi, Zelenkovi,
Bergmannovi, Hořejší

OKÉNKO do mateøské školy

Co jsme dìlali v kvìtnu
Děti ze třídy Sovičky a Zajíčci navštívily místního
chovatele pana Řádu. Dětem ukázal tři dny stará
kůzlata. Děti zavítaly do hospodářství u Norků,
seznámily se s novými přírůstky, připravily
zvířatům hostinu a za odměnu se svezly na
ponících. Společně jsme si zarecitovali, zazpívali
a zatančili na jarní besídce.
2.5. proběhlo třetí tematické setkání rodičů
Trénink efektivního rodičovství – Výchova bez
poražených v rámci projektu MŠ Lány 22. Pod
záštitou Evropské unie a pod vedením odborníků
si mohli rodiče přiblížit tuto výchovnou metodu.
Účast rodičů byla bohužel minimální.
3.5. třída Kytička podnikla dopolední výlet do
cukrárny Panenka v Tuchlovicích. Vyrazili jsme
pěšky, pochutnali si na výborné točené zmrzlině
na venkovní zahrádce cukrárny. Děti pak
navštívily a vyzkoušely tuchlovické dětské hřiště.
Cesta nazpět linkovým autobusem byla též pro
mnohé velikým zážitkem.
9.5. oslavovaly děti v Beruškách se svými
maminkami Den matek. Na Jarním setkání děti
rodičům předvedly, co nového se naučily od
posledního setkání, a i společně s rodiči tvořily
a hrály si. Na maminky čekalo milé překvapení.
Odpoledne bylo jistě příjemně stráveným časem
pro děti, které měly maminku chvíli jen pro sebe.

10.5. k nám do mateřské školy zavítaly na
návštěvu obyvatelky domu s pečovatelskou
službou. Děti ze třídy Sluníčka si pod vedením
učitelky Hany Řádové připravily k příležitosti
oslavy Dne matek krátký program. Připraveno
bylo také malé pohoštění. Po vystoupení děti
předaly návštěvě kytičku a malý dárek.
16.5. pozvaly děti ze třídy Kytička své rodiče na
Jarní besídku. Pásmo říkadel, písní a tanců
potěšilo rodiče i prarodiče. Maminkám děti
přednesly básničku a předaly vlastnoručně
vypěstovanou fialku v malovaném květináči.
17.5. proběhlo společné fotografování
jednotlivých tříd.
22.5. předškoláci ze třídy Sluníčka navštívili
sklárnu v Nižboru.
31.5. proběhlo závěrečné vystoupení zumby na
téma: Indiánky.
V mateřské škole proběhl sběr papíru. Nadále
pokračuje do konce června sběr nefunkčních
mobilů. K dnešnímu dni jich už máme 17!
Naše školka se zapojila do projektu Miss panenka.
Soutěž vyhlásil Středočeský kraj společně s nadací
Unicef Adoptuj panenku, zachráníš dítě. Sešly se
nám tři panenky, které už odputovaly splnit svůj
úkol. Všem zapojeným děkujeme a věříme, že
příští rok se přidá více šikovných maminek. Tvořit
je možné celý rok.
V měsíci červnu bude pro předškoláky připraven
týdenní program loučení s mateřskou školou
Poslední školkování.
Přejeme všem krásné prázdniny a plno
nezapomenutelných zážitků z prosluněných dnů.
Miluše Vaněčková,
ředitelka mateřské školy

Zahradní slavnost – Den Zemì
Dne 27. dubna proběhla ve školce zahradní
slavnost Den Země – Zdravě žít a v pohodě se ve
škole mít. Akce byla připravena pro rodiče s dětmi.
Na přípravě se podíleli nejen téměř všichni
zaměstnanci MŠ, ale také ochotní rodiče.
Děkujeme za spolupráci i panu Luskovi ze školní
jídelny. Na této slavnosti mohli všichni ochutnat
zdravé luštěninové pomazánky a ovocné
a zeleninové smoothie. Děti si s rodiči vyzkoušely
vyrábění tužkovníku, zhotovení pečiva
z vizovického těsta. Děti si vyzkoušely sáhnout do

neznámého prostředí a něco v něm najít, projít se
bosou nohou po různém podkladu, například
v hoblinách nebo třeba v písku. Také si zkusily
zdolat překážkovou dráhu. Na závěr odpoledne
zahrálo své vystoupení divadlo Vysmáto. Akce se
zdařila, počasí přálo a všichni si odnesli mnoho
zážitků, nových nápadů – a hlavně dobrou náladu.
Miluše Vaněčková,
ředitelka mateřské školy
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15. 5. – Klub mladého diváka vyrazil letos popáté
do Městského divadla v Kladně, tentokrát na
inscenaci Pygmalion.

Zprávy ze školy
2. 5. – Píseň Ach synku, synku zazpívaly
v zámeckém parku před palmovým skleníkem
žákyně 8. a 9. třídy Františka Barochová, Aneta
Bednářová, Lucie Cingálková, Kateřina Anna
Hurtová, Kateřina Krátká, Michaela Slavíková
a Kateřina Velíšková pod vedením paní učitelky
M g r. M a r t i n y Ř e z á č o v é u p ř í l e ž i t o s t i
slavnostního otevření expozice T. G. M. v Lánech.
Za připraveným programem se do zámeckého
parku vydaly i děti ze školní družiny.
8. 5. – V jednotlivých kategoriích 46. ročníku
Běhu vítězství zámeckým parkem soutěžilo
pětadvacet žáků školy. Adam Hořejší ze 7. třídy
zvítězil v kategorii starších žáků na trati dlouhé
1080 metrů. Třicet pět školních dětí se zúčastnilo
běhu pro zdraví. Deset dívek, čtyři hoši a deset
zaměstnanců školy pomáhalo s organizací akce.
9. 5. – Žáci 8. třídy vyrazili na expedici krajem
Karla Hynka Máchy. Jejich cílem byly hrady
Bezděz a Houska.
11. 5. – V rámci 9. lekce projektu Rozumíme
penězům se žáci 8. třídy věnovali spotřebitelským
úvěrům, např. kdy je finančně zodpovědné ho
využít a proč je potřeba pozorně číst smlouvu .
15. 5. – S vedením školy se sešla žákovská rada,
byli vyhodnoceni nejlepší sběrači starého papíru
(Kamila Kučerová, Anna Dudášiková, Anna
Sýkorová) a třída 2. B, která nashromáždila
nejvíce papíru v přepočtu na žáka. Jarní soutěží ve
sběru škola za 7.120 kg starého papíru získala
12.811,- Kč. Děkujeme za podporu.

16.5. – Vzdělávacím programem Krkavcovití
provedli lektoři společnosti Ornita postupně
všechny žáky od 1. do 9. ročníku. Zblízka žáci
viděli sojku, kavku, vránu a krkavce a dozvěděli se
při tom mnoho zajímavých informací.
16. 5. – Zapojili jsme se do akce Český den proti
rakovině - Kytičkový den. Letošní sbírka byla
zaměřena na prevenci před onemocněním
rakovinou tlustého střeva a konečníku. Prodalo se
189 kytiček a na účet Ligy proti rakovině jsme
zaslali 3 .821,- Kč. Děkujeme za podporu.
17. 5. – Škola uspořádala tradiční Školní
akademii. Připravený program všech školních
tříd přilákal mnoho návštěvníků. Na akci se díky
sponzorským darům a dobrovolným příspěvkům
podařilo nashromáždit finanční obnos ve výši
34.155,- Kč. Pedagogové školy děkují rodičům za
projevy uznání a rovněž za úsilí vynaložené na
přípravu velmi zdařilých dětských kostýmů.
18. 5. – Žáci třetích tříd vyjeli za poznáním do
pražské ZOO.
23. – 30. 5. Na letošní školu v přírodě do Svoru
u Nového Boru vycestovalo 109 dětí a 7 pedagogů. Na dopolední výukové aktivity navazovaly
jednotlivé etapy celopobytové hry Po stopách
vesmírné čtyřky a další třídní programy a aktivity.
Děti si především užily hezkého slunečného
počasí, zdravého pohybu a pestrých kolektivních
činností. Starší žáci během pobytu navštívili
skalní hrad Sloup, kde absolvovali komentovanou prohlídku, a našlapali asi 17 km. Mladší žáci
si zažili zajímavou podívanou ve sklárně
Egermann v Novém Boru. A až na výjimky
všichni, mnozí již poněkolikáté, zdolali horu Klíč.
Iveta Vrabcová, ředitelka základní školy

Probuï se, školo, aneb
škola má narozeniny

Schùzka rodièù budoucích
prvòáèkù

V pondělí 3. září 2018 uspřádáme ve škole
tradiční odpolední akci Probuď se, školo, aneb
škola má narozeniny!, začínat budeme v 15:00
hodin.
Iveta Vrabcová, ředitelka základní školy

V úterý 12. června 2018 se v budově 1. stupně
základní školy koná schůzka rodičů budoucích
prvňáčků - 1. A. od 16:00 hodin, 1. B. od 17:00
hodin.
Iveta Vrabcová, ředitelka základní 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.
Dočasné přestěhování Domečku
Domeček se na měsíc červen
přestěhoval do lánské klubovny pro
mládež, pod základní školu. Místo je od
sokolovny vzdálené 150 m a vstup z ulice
Ke Hřbitovu je zřetelně označen. V září
Domeček najdete opět v sokolovně.
· Právní poradenství pro rodiny ve
středu 6.6. od 14:00 do 17:00 hodin,
další termíny sdělí konzultant.
· Maňáskové divadlo ve středu 6.6.
a 20.6. od 10:00 do 10:15 hodin.
· Ženský kruh – Síťovka v úterý 12.6.
a 27.6. od 15:00 do 17:00. Přijďte si
vyrobit univerzální tašku, kterou
využijete místo igelitových sáčků při
koupi ovoce nebo zeleniny. Dílna je
vhodná i pro starší děti.
· Laktační poradenství ve středu
13.6. od 14:00 do 17:00 hodin, další
termíny sdělí konzultant.
· Beseda Jak podporovat emoční
a sociální vývoj dítěte se uskuteční
v úterý 19. června od 10:00 hodin.
Sebedůvěra, samostatnost,
komunikace, empatie, vyjadřování
citů ...
· Rodinné a ped. psychologické
poradenství v úterý 19.6., 26.6.,
4.9., 18.9. od 14:00 do 17:00 hodin.
· Personální a mzdové poradenství
ve středu 20.6. od 15:00 do 17:00
hodin, další termíny sdělí konzultant.
· Každý čtvrtek od 10:00 do 10:30
hodin Výtvarné dopoledne pro děti
s rodiči .
Prázdninový provoz Domečku
V průběhu letních prázdnin bude v celé
sokolovně probíhat malování a úklid
všech prostor po rekonstrukci elektroinstalací. Domeček bude otevřený pouze
pro naplánované příměstské tábory.
Herna Domečku se v novém kabátě
otevře opět v září. Přejeme vám krásné
léto.
Podrobné informace najdete na
www.naselany.cz nebo facebooku.

NOVĚ OTEVŘENÁ PROVOZOVNA

MANIKÚRA a PEDIKÚRA
Lány, ulice Zámecká (naproti zámku)
Objednávky na tel. čísle
+420 728 638 712
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SPOLEÈENSKÉ DÌNÍ
Skotské veselí - Vašírov 2018

KOUPÍM
starší rodinný dům,
v jakémkoliv stavu. Prosím nabídněte.

Králíček Petr tel. 777 887 677

Sytě zelená tráva, pole lemovaná kamením, slunce
deroucí se z okraje obzoru a z daleka i blízka přichází
skupinky mužů, žen a dětí za rytmu povzbuzující
„Scotland the Brave“. Všichni v kostkovaných sukních
se srdcem naplněným radostí. Míří ke slavnosti své
odvahy a křičí „ne všedním dnům“. Vůně opékaného
masa, černý pivní mok a tradice předků, kdy ani
telefon ani televize neplnily naše dny. „Dnes bude
krásně“, zní jim v hlavách.
Láká vás ta představa romantiky, jako od Waltera
Scotta? A vidíte, opravdu se to stalo! Vašírovské
Skotské slavnosti nám daly všem okusit nejen
hodování, ale i dřinu udatného klání. Všichni přece v
sobě nechali probudit odvahu Skota a vrhli přesně a
neomylně oštěpem či sekyrou na cíl, kamenem a
kládou do dálky a nakonec přenesli těžké trámy na
stavbu svého duševního hradu s opěrnou zdí fyzické
námahy – to je přece jejich opravdové já.
Kdy a kde se to vše odehrálo? V sobotu 26. května
2018 na vašírovském hřišti! Zde se dvě kategorie dětí
snažily napodobit dovednosti našich předků a
medaile se sekyrou byla jejich odměnou a odznakem
naší pýchy, že jednou budou v boji za čest a svobodu
po nás pokračovat. Ať již zachránily malé divoké
prasátko před netvorem, nebo
oštěpem, sekyrkou či kamenem
zahnaly či ulovily divoké zvíře, či
dřevem přispěly na stavbu opevnění,
zkrátka všechny byly těmi, kterými se
stáváme jen v knížkách…
Dospělí pak sami napnuli šlachy a
probudili svaly. Někteří ani možná
netušili, že takovou tkáň mají, a vrhli
se vstříc starým dovednostem,
kterými si naši předkové krátili čas
mezi lovem, bojem a stavbou hradů.
Cílem bylo trefit oštěpem divoké
prase, jež trápilo okolí svými kelčáky,
sekyrou sejmout veverku ke svačině,
kamenem natrénovat hod z hradeb
na nepřátele - a vězte, že úkoly byly
opravdu těžké. A to ani nemluvě o
dvoumetrové bukové kládě, která
rotovala vstříc dálavám. Poslední
disciplína pak již byla pro všechny
snad nejznámější - nošení břemen. To
se nejvíce blížilo našim aktuálním
dovednostem! Přece, kdo z nás nikdy
neběžel z obchodu s plnými taškami

mouky a piv (samozřejmě dostatečně zlevněnými) do
auta - a zpět, že zapomněl na hořčici či kypřící
prášek? Zde se projevilo, že kdo chodí doma častěji
nakupovat, ten měl natrénováno!
Takže to byl, dnes již snad můžeme říci, první ročník
Skotského veselí - Vašírov 2018. Pro doplnění jen pár
statistických dat: dětí do 6 let bylo 13, dětí nad 6 let 16
a dospělých 52 přihlášených a 37 dokončivších.
Celkovým vítězem se stal Vít McRybář, druhý byl
Václav McJakubec a třetí se umístil Josef McKrátký.
Samozřejmě, jako vždy platí, že - sláva vítězům, čest
poraženým! Feministicky založený člověk se ptá: „A
co ženy?” My genderový rozdíl neřešíme. Ženy
absolvovaly všechny disciplíny stejně jako muži, jen s
drobnou zanedbatelnou výjimkou, a tou byly lehčí
šutr a kláda.
Samozřejmě, na závěr děkujeme závodnímu výboru
spolku Náš Vašírov a všem, kdo napekli a něco
dovezli, všem kteří přispěli dobrovolným vstupným
či darem. Já s úctou se klaním a tleskám všem
účastníkům…bylo mi ctí s vámi pobýt!
Příští rok si to zopakujeme...
Antonín Bauer

Fotogalerie z akce najdete na www.nasvasirov.cz

Slavnostní otevøení výstavy v zámeckém parku
Dne 2. května 2018 se v lánském zámeckém parku
uskutečnilo slavnostní zahájení výstavy TGM a Lány.
Hlavním pořadatelem akce se stala Správa
Pražského hradu a Muzeum T.G.M. Rakovník, p.o.
Součástí slavnostního zahájení byl také křest knihy
Vzpomínky lánského vrchního zahradníka Ladislava
Krejsy. Akt doprovodili žáci ZŠ Ch. G. Masarykové v
Lánech oblíbenou písní T.G.M. Ach synku, synku.
Díky nápaditě sestavenému programu
a neformálnímu pojetí akce mohli návštěvníci
v zámeckém parku Lány zažít skutečně
neopakovatelnou atmosféru, která příjemně
evokovala období, kdy zde pobýval první
československý prezident T. G. Masaryk. Správa
Pražského hradu pro účastníky akce připravila

vyjížďky po zámeckém parku Masarykovým
automobilem nebo koňským spřežením. Po celé
odpoledne hrála Hudba Hradní stráže a lidé se mohli
občerstvit oblíbenými jídly T. G. Masaryka, která
připravila zámecká kuchyně. Zpestřením celé akce
bylo také vystoupení dravců skupiny Falcon.
Nechyběly ani soutěže a hry pro děti a navečer se
uskutečnilo opékání buřtů. Na slavnostním zahájení
výstavy nechyběl ani prezident Masaryk se svojí
ochrankou a také lidé v prvorepublikovém oblečení.
Výstavu T. G. M. a Lány je možné navštívit v době
otevírací doby parku v palmovém skleníku do 1.
listopadu 2018. Kniha vzpomínek Ladislava Krejsy je
ke koupi v pokladně zámeckého parku nebo v Muzeu
T. G. Masaryka v Lánech.
Mgr. Magdalena Elznicová Mikesková
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ZE ŽIVOTA SPOLKÙ
Zasloužilí hasièi 7. okrsku Praha západ navštívili Lány
Ve čtvrtek 24. května zasloužilí haisči z okr. Praha
západ uskutečnili v rámci oslav 100. výročí
založení československé státnosti zájezd do
Masarykových Lán. Hlavním cílem kromě
seznámení se s obcí bylo uctění osobnosti prvního
Prezidenta – Osvoboditele Tomáše Garrigua
Masaryka, jako zakladatele státu. Před vlastním
programem jsme si vyzvedli místního
zasloužilého hasiče a bývalého kronikáře obce,
bratra Františka Poštu, který nás po Lánech
provázel a poskytl nám mnoho informací o obci,
místním SDH i o TGM, jak se zachoval v paměti
místních občanů. Nejprve jsme navštívili
presidentův rodinný hrob na lánském hřbitově,
vyslechli krátkou vzpomínku na TGM, položili
kytici a společně zazpívali oblíbenou píseň TGM
Ach synku, synku. Následoval přejezd do muzea
TGM, kde jsme zhlédli smyčku filmových
dokumentů ze života TGM, video o obci a expozici
muzea. Dále jsme navštívili obecní úřad, kde nás
uvítal a seznámil se životem obce pan starosta
Karel Sklenička. V tomto seznámení bylo cítit

starost o chod, vzhled obce, o čem jsme se při
pochůzce obcí přesvědčili. Na konci přijetí jsme si
navzájem vyměnili dárky a bratru jsme Poštovi
předali Poděkování 7. okrsku za pomoc při
organizaci zájezdu. S naším poděkováním jsme
se s panem starostou rozloučili. Někteří účastníci
navštívili Muzeum závodních automobilů. Po
otevření zámecké brány jsme navštívili palmový
skleník, někteří se podle svých zdravotních
možností prošli po cestičkách zámeckým
parkem, jiní zasedli na lavičky a vychutnávali si
jeho krásu. Z této pohody nás bohužel vytrhl
dešťový mrak, který urychlil náš odjezd. Zájezd se
po všech stránkách vydařil. Splnil náš cíl, přispět
k oslavě 100. výročí naší republiky.
Za Klub ZH 7. okrsku Praha západ
Zdeněk Rychlý
Pozn. redakce: Zasloužilý hasič je nejvyšší výběrové
hasičské vyznamenání, kterým se může pyšnit
velice málo dobrovolných hasičů. V ČR je tak
oceněno jen kolem 1.500 hasičů. František Pošta je
jedním z nich.

Hokejovou síò navštìvují nejen hokejisté
4. května se v lánské Hokejové síni setkali již
potřetí hokejoví rozhodčí, kterým se na Lánech
moc líbí a velmi kladně tuto možnost kvitují,
protože Hokejová síň jako jediná toto setkání pro
sportovce umožňuje. A právě i díky těmto
setkáním můžeme také rozšiřovat svou sbírku pro
naše návštěvníky. Bývalý rozhodčí Jiří Lípa
například daroval dres kanadského rozhodčího
Bruce Hooda, jednoho z nejlepších rozhodčích
NHL. Bruce Hood je mezi
rozhodčími stejným
pojmem jako mezi hokejisty
např. Mario Lemieux nebo
Wa y n e G r e t z k y. Pr o
zajímavost: B. Hood pískal
také na MS 1985 v Praze,
kde po ukončení MS věnoval
svůj dres Jiřímu Lípovi a
svoje brusle hodil z Karlova
mostu o půlnoci do Vltavy.
Tímto gestem ukončil svou
kariéru rozhodčího. Po
čtyřhodinovém povídání
a vzpomínání bylo jasné, že
příští rok se rozhodčí v

Hokejové síni opět setkají.
Ve středu 9. května se u nás také sešli cyklisté
a hokejisté (viz foto) na krátkém posezení se
závodníkem SSSR Alexandrem Gusyatnikovem
(kamarádem Vladislava Treťjaka), který přislíbil
možnost návštěvy tohoto hokejového brankáře
u nás v Lánech...
Josef Hošek, Hokejová síň Lány

NÁZORY A KOMENTÁØE
Kdo je vítìzem?
Čtvrtfinále mistrovství světa v ledním
hokeji a boj našich o postup. Po nejisté
první třetině jsme s Američany v té
druhé srovnali krok. Třetí třetina
rozhodla. Neúspěch? Jak pro koho.
U mne jako u spousty ostatních místo
poslední třetiny zvítězila školní
akademie. Velké úsilí a mnoho času
učitelů i žáků naší základní školy, to
všechno sklidilo své ovoce. Taneční,
hudební a divadelní představení všech
tříd, bouřlivé potlesky a nadšení
v hledišti, spokojenost v dětských
tvářích, dojemné chvilky. Každý si našel
to své. Sokolovna praskala ve švech. A to
je dobře. Je přece kulturním,
společenským a sportovním centrem
naší obce.
V průběhu akce mi nemohlo uniknout,
že učitelský sbor nastoupil do zápasu
v originálních dresech. A i proto jsem až
do konce držel palce a věřil ve výhru.
Učitelé i jejich žáci u mne vyhráli! Konec
školního roku se blíží. Chtěl bych tímto
poděkovat paní ředitelce, celému
učitelskému sboru a všem těm, kteří se
o naše děti ve škole starají. Není to
jednoduchá práce a nikdy nebyla. Ale
s pomocí rodičů se zápasy neprohrávají.
Vážení ve škole zaměstnaní, milí školou
povinní, děkujeme vám!
Martin Zelenka

Nábor dìtí do tenisové školy
Tenisový klub Lány pořádá nábor dětí do
tenisové školy pro děti od 5 let.
Kdy: 11. června 2018 od 13:00 do 18:00
hodin nebo kdykoliv jindy po telefonické
domluvě. Kde: tenisové kurty Lány
(Lesní 425, Lány). Kontakt: David
Mrázek: 732 807 206, Petr Hoffmann:
606 622 669, Simona Fingerhutová:
608 056 090. Těšíme se na vás.
Petr Moravec, TK Lány
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SPORTOVNÍ DÌNÍ

Ze Sokola
· Budova sokolovny je od 25. května

·

·

·
·

·

z důvodu rekonstrukce elektroinstalace uzavřená. Venkovní areál je
v provozu bez omezení.
9. června se od 9:00 hodin konají
u sokolovny župní lehkoatletické
závody předškoláků. Závodit mohou
přijít i nečlenové Sokola!
14. června od 18:00 hodin se koná
posezení cvičenek odboru všestrannosti s cvičitelkami v sále nad
Narpou.
16. června se uskuteční volejbalový
turnaj jako Memoriál Jitky Zelenkové.
29. července odpoledne určitě přijďte
na hřiště za sokolovnou na Sokolský
sportovní den. Pro děti i pro dospělé
tam budou různé soutěže i zábava,
včetně dobrého občerstvení.
Rozvrh programu v sokolovně je ve
vývěsce před sokolovnou nebo se
podívejte na stránky www.sokollany.cz, kde ve složce kalendář akcí
najdete, co a kdy se v sokolovně koná.
Václava Nováková

Sokol dostane dotaci
V těchto dnech jsme dostali velmi
příjemnou zprávu. Středočeským
krajem nám byla přidělena dotace ve
výši 500.000,- Kč na dokončení
rekonstrukce elektroinstalace v
sokolovně. Firma Uniservis zahájila
2. etapu prací 28. května a předpokládá
dokončení této zakázky do konce
června. Již v průběhu jejích prací, jak
budou jednotlivé větve elektrorozvodů
hotovy, musíme zajistit zednické práce
(začištění drážek, omítnutí) a malování.
Teprve pak mohou být osazena nová
svítidla. Celá akce bude organizačně
náročná, aby nevznikaly prostoje.
O pomoc se budeme obracet na své členy
prostřednictvím místního rozhlasu, a to
i při závěrečném generálním úklidu.
Děkujeme všem občanům a firmám,
které dosud přispěly finančními
částkami na tuto rozsáhlou akci. Jsme
vděčni i za sebemenší dar. Snad všichni
dobře víme, že sokolovna neslouží jen
nám, členům Sokola, ale celé široké
veřejnosti při pořádání různých
kulturních akcí.
Václava Nováková

Pétanque – LÁNSKÁ KOULE po sedmé
Již sedmý ročník Lánská koule Pétanque se
v letošním roce rozjel nebývale svižně. Přispělo
k tomu příznivé počasí a pravděpodobně i chuť
přihlášených. Většina patří do skupiny otřelých
hráčů. Přihlásilo se ale také několik nových hráčů,
kteří si rovněž chtějí poměřit síly.
Všichni si už přivykli na střídavou změnu povrchu
hřiště, kterou způsobuje na jedné straně
dlouhodobé sucho, nebo naopak vydatný déšť.
Kvalita hřiště je stejná pro obě soutěžící dvojce. Na
vysušeném podkladě se koule po dopadu více
koulejí. Jen po větším dešti se musí dolíky po
dopadu koulí opakovaně zašlapávat, protože
dokážou výrazně nežádoucím způsobem měnit
směr koule.
Velmi dobrý nápad se zapisováním průběžných
výsledků měl Petr Fencl, za což mu platí
poděkování. K výsledkové tabuli přidělal
počítadlo s kuličkami, takže odpadá zapisování

křídou. V letošním roce se hraje opět ve třech
skupinách, přičemž z každé postupují do finále tři
dvojice. Ve finále bude devět dvojic. Snazší budou
rovněž zápasy koncem sezóny, kdy se často
dohrávalo za šera. K hřišti přibyl sloup na
osvětlení. To je možno zapnout po rozsvícení
pouličního osvětlení klíčkem, který je na řetízku
v jednom nosiči koulí.
Ukončení zápasů základního kola se předpokládá
do konce června. Jednotlivé tabulky hráčů
a průběžné výsledky jsou stejně jako v předchozích
letech zveřejňovány ve vitríně před sokolovnou.
Aby nedocházelo k nedorozuměním, zapisujte
prosím výsledky zápasů do tabulek v NARPĚ
a stejně tak si s předstihem rezervujte hřiště.
Připomínám, že do horní kolonky se zapisují body,
do dolní skóre. Přijďte povzbuzovat a pobavit se,
těšíme se na Vás.
Oldřich Polášek

Memoriál Pavla Slánièky
Sportovní komise obce Lány ve spolupráci se
spolkem Náš Vašírov z. s. uspořádali v sobotu
19. května 3. ročník Memoriálu Pavla Sláničky
v nohejbalu tříčlenných družstev. Letošního
ročníku, který se tradičně konal ve sportovním
areálu za lánskou sokolovnou, se zúčastnilo 8
tříčlenných družstev. Byly to družstva nejen z Lán
a Vašírova, ale i z Nového Strašecí, Rynholce,
Kladna a Braškova. Hrálo se systémem každý
s každým na dva sety. Z výsledků se sestavila
tabulka a mužstva na třetím a čtvrtém místě se

utkali o celkové třetí místo. Na závěr se pak ve
finále utkala první dvě družstva z tabulky
o celkového vítěze. Tím se stalo mužstvo Bohemia
Kladno. Nejstarším účastníkem byl vyhlášen Josef
Hložek z Lán.
Turnaj měl také velmi dobrou sportovní úroveň.
Poděkování patří hlavním pořadatelům Františku
Hudcovi a Vildovi Hamouzovi za výbornou
organizaci této sportovní akce. Těšíme se za rok na
shledanou.
Karel Sklenička

Úspìchy lánských závodníkù
Nejenom děvčata v aerobiku, ale i děti ze
všestrannosti nám dělají radost a vzorně
reprezentují naši obec. Na župních
lehkoatletických závodech ve Slaném 6. května
bojovalo šest dětí z lánského Sokola (když
účastníků bylo přes osmdesát!) a nevedly si vůbec
špatně. Přivezly dvě medaile. L. Bechyně získal
stříbrnou medaili a D. Hoďáková bronzovou.

Během víkendu 19. a 20. května šest dětí soutěžilo
v závodě nazvaném Medvědí stezkou v Rožmitále
a přivezly opět medaile. Bronzovou medaili
získaly hlídky: D. Hoďáková + E. Čadilová, D.
Badziony + F. Hošek a ml. žákyně A. Čadilová + V.
Hoďáková skončily páté. Všem blahopřejeme!
Václava Nováková

Fotbalové výsledky – SK Lány

Fotbalové výsledky – mladší žáci

zápas

skóre

zápas

skóre

SK Lány – SK Lišany

3:6

Sp Lužná – SK Lány

1:5

FK Hředle – SK Lány

2:4

SK Lány – So Mšec

0:8

SK Lány – FC Jesenice A

2:1

FK Kněževes – SK Lány

7:1

FC 05 Zavidov B – SK Lány

2:0

Poslední utkání SK Lány v Rynholci je přesunuto z neděle 17. června na sobotu 16. června od 14:00 hodin.
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