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Úvodník
Dobrý skutek
Každý den udělat alespoň jeden dobrý
skutek! Poskytnout jakoukoli nezištnou
pomoc druhému. To je součást slibu
velké skautské rodiny, platného pro
vlčata, světlušky, rádce i vůdce.
Už jste se někdy zamysleli nad tím, že
byste každý den udělali něco, čím byste
potěšili druhé? Je to vůbec možné?
Myslím, že ano. Denně vyrážíme do ulic
a potkáváme řadu lidí. Máme mnoho
příležitostí, jak získat zářez na pomyslné
pažbě dobrých skutků. Podržet dveře při
vstupu do budovy, sebrat obal povalující
se před školou/školkou, (možná to tam
zahodilo moje dítě), pomoci sousedovi,
vrátit nalezenou věc.
U toho se dovolím zastavit. Nedávno se
díky poctivé lánské nálezkyni vrátily už
už rezignujícímu majiteli jeho ztracené
klíče. Pomohla skutečnost, že ještě
nevymřeli slušní lidé, ochotní iniciativně
udělat něco pro sousedy. V nejbližším
okolí nálezu se po klíčích nikdo
nesháněl. Samozřejmě by bylo možno
odnést nález na obecní úřad, ale od čeho
máme pohotové vymoženosti? Nač
funguje leckdy zatracovaný facebook?
Pověsíme to na síť! Na monitoru
počítače mi zablikala fotografie
ztraceného svazku klíčů. Nedalo mi to a
podívala jsem se pro jistotu na domácí
věšáček. Kvůli aktivitám vlastních tří
dětí stále něco postrádáme. Tentokrát ty
objevené klíče naše nebyly, ale jejich
existence mi utkvěla v hlavě. Vyplatilo
se. Po dvou dnech už nešťastný majitel
své klíče všude možně hledal a dovolal se
i ke mně. Díky fotografii jsem ho mohla
snadno nasměrovat k poctivé nálezkyni.
Radost byla na všech stranách.
Podobné malé dobré skutky tvoří lepší
společnost. Dobré sousedské vztahy se
skládají z maličkostí, ale vůbec nejsou
žádná maličkost. Jsem ráda, že v tomto
ohledu máme v Lánech nakročeno
dobrým směrem.
Přeji vám hezké jaro a přimlouvám se za
jeden dobrý skutek každý den.
Martina Hořejší

Veøejné zasedání
Dne 13. února 2019 proběhlo v salonku nad
hospodou Narpa veřejné zasedání zastupitelstva
obce Lány.
Zastupitelé projednali a schválili:
· rozpočtovou změnu č.1/2019
· Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene na pozemku par.č. 1261 v k.ú. Lány se
společností ČEZ Distribuce a.s.
· Smlouvu s ČEZ Distribuce a.s. na zřízení
věcného břemene – služebnosti č. IV-126021690//01 na pozemku p.č. 199/132
v k.ú.Lány
· uzavření Veřejnoprávní smlouvy s provozovatelem Pošty Partner v Lánech p. Petrem
Houlíkem na nájemné za rok 2019 ve výši
72.000,- Kč
· výsledek výběrového řízení na akci
„Komunikace – Koněspřežní” a uzavření
smlouvy s firmou Froněk – dopravní stavby a.s.
Rakovník

·

·

·

·

·

výsledek výběrového řízení na akci „Zvýšení
kvality a dostupnosti infrastruktury pro
vzdělání v Základní škole Charlotty Garrigue
Masarykové v Lánech – 1.etapa“ a uzavření
smlouvy s firmou OTISTAV s.r.o Praha
výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace
z rozpočtu obce Lány na rok 2019
Dodatek souboru vnitřních směrnic pro vedení
účetnictví obce
účetní závěrku vč. výsledku hospodaření
příspěvkové organizace základní školy Lány
sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2018
v celkovém zisku 74.210,- Kč. Dále převedení
zisku hospodaření z roku 2018 v celkové výši
74.210,- Kč do rezervního fondu ZŠ Lány
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu a místostarostu obce k jednání s městem Stochov ve
věci změny katastrálního území Vašírov.
Ing. Lenka Hrotíková

169 let uplynulo od narození T. G. Masaryka
Již tradiční akcí s názvem Den s TGM si veřejnost
připomněla prvního československého prezidenta
v sobotu 9. března v lánském muzeu.
Z pražského hlavního nádraží byl vypraven
do Stochova a zpět historický vlak Stříbrný šíp,
který přivezl dvojníka T. G. M. a jeho doprovod.
Na nádraží měli zájemci jedinečnou možnost
nahlédnout do prezidentského salónku.
Celý den měli návštěvníci lánského muzea
možnost v jeho prostorách potkat
prvorepublikové četníky, legionáře či samotného
T. G. Masaryka v doprovodu jeho sekretářky.
Mimo to mohli navíc ochutnat některé
z oblíbených jídel prvního československého
prezidenta, o jehož servírování se postarali
studenti Střední integrované školy Rakovník.

Hlavním bodem sobotního programu byl hodinu
po poledni pietní akt u jezdecké sochy TGM
před muzeem, po kterém zúčastněným zazpíval
pěvecký sbor Chorus Laneum
Následně byla také zahájena výstava Tož budeme
sedlat s podtitulem Kůň ve službách Tomáše
Garrigue Masaryka, která bude v lánském muzeu
k vidění až do 5. května. „Tato výstava ale není
pouze o prvním československém prezidentovi, je i o
prezidentském podkoním Josefu Krejčíkovi,“ uvedl
při zahájení výstavy Jiří Machek, ředitel
Národního hřebčína Kladruby nad Labem, který
tuto výstavu připravil v loňském roce u příležitosti
sta let republiky. Program zakončil komponovaný
pořad s názvem Charlotta Garrigue Masaryková,
Američanka, která se stala Češkou.
Martina Hořejší
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Zastupitelé se sešli v únoru na dvou
pracovních poradách a na jednom
veřejném zasedání.
Starosta informoval zastupitele o vypsaném výběrovém řízení na opravu
povrchu v části ulice U Kasáren.
Realizace by měla být v letošním roce,
po dokončení úprav potoka za zámeckým parkem.
V průběhu měsíce března začne firma
Elektromont Matějka dle smlouvy
uzavřené s ČEZ a.s. ukládat zbývající
kabely NN v Berounské ulici do
chodníku. Zastupitelé diskutovali
a zvažují možnosti rekonstrukce
povrchů chodníků a obrubníků
v Berounské ulici.
V únoru byla vypsána výběrová řízení
na dodávku IT vybavení, nábytku
a školních pomůcek pro Základní
školu v Lánech v rámci již schváleného grantu z výzvy č. 47 IROP MMR
ČR.
Výběrové řízení na vybudování
spojky mezi ulicemi Koněspřežní
a U Lipky vyhrála firma Froněk.
Firma Erimp předložila nabídku na
zhotovení veřejného osvětlení v části
ulice Sadová a v ulici Ječná. Zastupitelé diskutovali o možnosti v těchto
ulicích vyzkoušet instalaci úspornějších lamp s LED osvětlením.
Starosta informoval, že se firmě
Erimp podařilo vyřešit technický
problém s opakovanými výpadky veřejného osvětlení v části ulic Školní,
U Špýcharu, Za Školou a U Statku.
Zastupitelé se seznámili s projektem
Ing. Bureše na rekonstrukci polní
Bílé cesty v západní části obce. Obec
plánuje rekonstrukci cesty v délce
613 m na podzim 2019.
Další projekt, který se připravuje, se
týká dokončení chodníku směrem ke
Slovance, od stávajícího chodníku
směrem ke kruhovému objezdu. Je
dohodnutá spolupráce s městem
Stochovem.
Pokračují jednání s městem Stochovem na převod 4 ha pozemku v katastrální části Vašírova ve prospěch
Stochova.
Starosta informoval o vydání stavebního povolení na opravu státní silnice
v úseku Velká Dobrá – Nové Strašecí.
Proběhlo výběrové řízení na nabízenou pozici matrikářky na OÚ Lány.
Martina Hořejší

OBECNÍ ÚØAD INFORMUJE
Kontejnery na bioodpad ze zahrádek budou v dubnu
Velkoobjemové kontejnery na rostlinný bioodpad
ze zahrádek budou v obci Lány a Vašírov k dispozici od pátku 5. dubna do neděle 7. dubna na
obvyklých stanovištích: na parkovišti u rybníka,
v Lesní ulici u čp. 125, u hřbitova a ve Vašírově
Na Ohrádce.

Kontejnery budou v sobotu vyprázdněny.
Prosíme všechny občany, aby bioodpad do
kontejnerů vkládali volně, bez pytlů a jiných
obalů. Děkujeme.

Provoz sbìrného dvora
Od začátku března je pro všechny občany Lán
a Vašírova opět otevřený sběrný dvůr (u statku)
dvakrát v týdnu, a to ve středu od 15:00 do 18:00
hodin a v sobotu od 9:00 do 12:00 hodin.
Do sběrného dvora můžete vozit bioodpad,
objemný odpad, elektroodpad, textil, použité
jedlé oleje a tuky z domácností (v uzavřených PET
lahvích) a železný šrot. Na drobný kovový odpad
je ve sběrném dvoře vyhrazen nový kontejner
vhodný především na nápojové plechovky,

konzervy a další drobné kovové předměty. Prosím
nevhazujte obaly znečištěné zbytky potravin
a chemickými látkami. Děkujeme.
Připomínáme, že pneumatiky,stavební a demoliční odpad do sběrného dvora nepatří!
Více informací o tom, který odpad můžete ukládat
ve sběrném dvoře, najdete na webových stránkách obce www.obec-lany.cz/kam-s-odpadem.
Ing. Ivana Píšová

Komise pro spoleèenský život v obci
Vážení spoluobčané, ráda bych Vám představila
členy Komise pro společenský život (dříve
Kulturní komise). Společenské akce se mnou pro
Vás připravuje tým ve složení: František Elznic,
Ivana Píšová, Martina Hořejší, Petra Schritterová
a Šárka Steinbrecher. Letáky připravuje Monika
Přerostová a češtinu nám hlídá lánský písmák
Václav Vodvářka. Velkou oporou, podporou
a pomocí jsou techničtí pracovníci obce (rozuměj

chlapi ze stodoly), dámy na obecním úřadě a pan
starosta. Myslím, že není obecní akce, na které by
se také nepodílel některý místní spolek nebo
organizace. A o další společenský život se starají
spolky samotné, třeba s finanční nebo materiální
podporou obce. A tak je to dobře. Děkuji všem,
kterých se to týká, že dělají to, co dělají!
Jana Drastilová

Schùzka spolkù
Jako každoročně, tak i letos se konala schůzka
obce se zástupci spolků.
Schůzka se konala 13. února a zúčastnilo se jí 15
zástupců z řad spolků. Každý ze zástupců řekl
něco o činnosti svého spolku v loňském roku
a dále nastínil výhled činnosti na letošní rok. Poté
proběhla volná diskuse, kde se probrala data akcí
v letošním roce. A také se probíraly problémy
jednotlivých spolků.
Martina Hořejší vybídla zástupce, aby se nebáli
přispět článkem do Zpravodaje. Kronikářka V.
Nováková apelovala na zástupce, aby jí posílali
informace o činnosti, protože akcí je na Lánech
tolik, že se nedají oběhnout všechny, a je to škoda,

aby nebyl o události zápis v kronice.
Spolky byly upozorněny, pokud chtějí v letošním
roce požádat o finanční příspěvek na svou
činnost, mohou své žádosti odevzdávat na obecní
úřad do 31. března 2019 na předepsaném
formuláři, který je, stejně jako pravidla pro
poskytování dotací, k dispozici na webových
stránkách obce Lány nebo přímo na OÚ.
Na schůzce spolků byl také představen předseda
Komise pro sport a pro spolkovou činnost Petr
Králíček. Členy této komise dále jsou Vilém
Hamouz a Aleš Lomberský.
Petr Králíček

Ukliïme Èesko, ukliïme Lány a Vašírov!
Abychom kolem sebe měli krásné prostředí, je
nutné nejenom vytvářet ty krásné věci, ale je
i potřeba odstraňovat ty ne-krásné věci, jako jsou
černé skládky, pet-lahve po lese a další nepořádek
a odpadky povalující se mimo koše. Z velké části
se o toto starají pracovníci obce, nicméně jejich
možnosti nejsou neomezené. A v ten okamžik
přichází ke slovu dobrovolnictví. A proto bychom
chtěli vyzvat nejen všechny naše spolky, ale
i jednotlivce, aby se s námi připojili ke stále
sílícímu úklidovému hnutí, které se pod

hlavičkou Ukliďme Česko(www.uklidmecesko)
pustí v sobotu 6. dubna do práce v bezmála 600
místech celé České republiky.
Spolky, případně jednotlivci, kteří mají zájem se
zapojit, nechť mě kontaktují do 17. března na emailové adrese vit.rybar@gmail.com, abychom
dojednali detaily. Obecní úřad podpoří tuto akci
poskytnutím igelitových pytlů a zajištěním
odvozu odpadků. Další podrobnosti budou
uveřejněny na webových stránkách obce.
Vítek Rybář
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SPOLEÈENSKÉ DÌNÍ
Maškarní bál v papuèích

Pozvánka na Hasièský ples

Hokejová síň Lány a Hokejový klub Lány vás zvou
na 7. Maškarní bál v papučích. Koná se 16. března
2019 od 20:00 hodin v lánské sokolovně.
Chystejte masky!
Těšit se můžete na bohatou tombolu, předtančení
i půlnoční překvapení.
K tanci a poslechu zahraje kapela ViPiš, občerstvení zajistí Catering Na Mlejnici Nové Strašecí.
Během večera opět vyhlásíme nejlepší masky
v kategoriích jednotlivec a skupinová maska.
Vstupenky za 150,- Kč budou v předprodeji
od 25. února 2019 na Obecním úřadu v Lánech.
Srdečně zvou pořadatelé.

Sbor dobrovolných hasičů T. G. Masaryka Lány
Vás srdečně zve na Hasičský ples, který se koná
v sobotu 30. března 2019 od 20:00 hodin v lánské
sokolovně.
K tanci a poslechu bude hrát skupina Černý brejle. Připravena bude bohatá tombola. Občerstvení
zajištěno. Společenský oděv nutný!
Vstupné 150,- Kč. Předprodej vstupe-nek bude
od 13.3. na Obecním úřadu v Lánech.
Srdečně zvou členové spolku SDH T. G. M. Lány

Ètení pro celou rodinu a burza knih
Akce spojená s vůní knih a papíru má svůj tradiční
čas v měsíci březnu a my vás srdečně zveme v neděli
31. března do krásných prostor lánského Muzea
T. G. M. Letos si připomene bohatou tvorbu
Jaroslava Foglara a současného spisovatele
Miloše Kratochvíla.
V prostorách Muzea vás přivítá výstava výtvarných prací dětí z lánské základní školy a mateřské
školky, přihlášených do výtvarné soutěže. Nejlepší výtvarné práce z každé třídy získají ocenění
v závěru nedělního odpoledne. Děti ze základní
školy připravují hodinové pásmo představující
oba autory. Těšit se můžete na výtvarnou dílnu
nebo na užitečné lenošení v čítárně. Vystoupení
připravují také děti z Mateřské školy v Lánech.
Součástí literárního odpoledne bude i burza knih.
I vy můžete knihu/y do burzy věnovat nebo si přijít

knihy koupit. Třeba i vaše knihovna praská ve
švech a nechcete publikace vyhazovat. Udělejte
dobrý skutek a darujte je do burzy knih! Od 25.3.
do 30. března v čase od 10:00 do 16:00 hodin
můžete knihy nosit do Muzea. Uvítáme zejména
knihy s datem vydání po roce 1995, encyklopedie
a knihy pro děti. Knihy si prohlédnou knihovnice
obecní a školní knihovny a dále budou nabídnuty
k prodeji za symbolický poplatek.
Pobyt v Muzeu si můžete zpestřit v muzejní
kavárně dobrou kávou, koláči z lánské cukrárny
nebo domácími chlebíčky.
Výtěžek z celé akce věnujeme v letošním roce
Obecní knihovně v Lánech na rozšíření knižního
fondu.
Přijměte naše srdečné pozvání.
Martina Hořejší, Naše Lány, z.s.

Èarodìjnická výzdoba – spoleèné tvoøení èarodìjnic
Obec Lány pořádá kreativní dílnu pro rodiče
s dětmi a všechny, kteří se budou chtít přidat.
Sejdeme se v sobotu 13. dubna 2019 od 14:00 do
17:00 hodin na zahradě I. stupně základní školy
u vchodu do klubovny pro mládež.
Přijďte si vyrobit vlastní čarodějnici na výzdobu
svého příbytku. Letos nebudeme soutěžit ve
výzdobě oken a předzahrádek v duchu čarodějnic,
ale budeme moc rádi, když si společně s námi
přijdete čarodějnici vyrobit a pak ji u vás doma
vystavíte. Věříme, že to kolemjdoucím, především dětem ze školky na vycházkách, udělá

radost.
S sebou si vezměte staré oblečení a boty pro čarodějnici (vhodnější jsou menší/dětské velikosti).
Výplňový a spojovací materiál máme pro vás
přichystaný, stejně jako další pracovní pomůcky.
Nějaké oblečení pro čarodějnici se také najde,
pokud byste doma vůbec nic neobjevili. Přineste
si prosím z domova vlastní hrneček na nápoje.
Domácí dobroty na společný stůl vítáme. Přijďte
mezi nás.
Jana Drastilová,
Komise pro společenský život v obci

Májová veselice
Dříve bylo tradicí, když se konaly Staročeské
máje, že obcí prošel průvod a před každým
stavením, kde bydlela svobodná dívka na vdávání,
zahrála kapela sólo pro domácí slečnu, kterou
vyvedl do kola krojovaný mládenec. Byla to pro ni
a pro celý dům nesmírná čest.
V rámci příprav letošní květnové Májové veselice,
tradiční baráčnické slavnosti, se obracíme na
místní svobodná děvčata a jejich rodiče s dotazem, zda mají dívky zájem zatančit si s krojova-

ným Jeníčkem pod májkou na náměstí. Rádi
bychom, aby se alespoň částečně tato tradice do
naší obce vrátila. Průvod obcí pořádat nebudeme,
ale k tanci pod májkou na náměstí vás srdečně
zveme.
Když budete mít o taneček pod májkou zájem,
zavolejte rychtářce Haně Schritterové na tel.
721 609 432. Akce se bude konat v sobotu
25. května 2019 před hospodou Narpa.
Hana Schritterová

Pøijïte do knihovny
V loňském roce se knižní fond obecní
knihovny rozrostl o nové knihy. Zájemci
si vyberou mezi zajímavými historickými příběhy, romány pro ženy nebo
životopisnými publikacemi. Nezapomínáme ani na dětské čtenáře. Zastupitelstvo obce pro letošní rok navýšilo
příspěvek na nákup knih o 10.000,- Kč.
Do knihovny jsou stále přiváženy knihy
z výměnného fondu z kladenské knihovny. Knihovna používá od prosince 2013
elektronický knihovnický systém Clavius, který zjednodušil vypůjčování,
umožnil snadnou orientaci v databázi
knih a evidenci každého člena knihovny.
Roční poplatek za půjčování knih je pro
dospělého 40,- Kč a pro děti do 15 let
20,- Kč.
Na Vaši návštěvu se těší
knihovnice Jitka Macháčová

GULÁŠfest 2019
Obec Lány vyzývá všechny zájemce z řad
amatérských kuchařů (týmy, dvojice či
jednotlivce) k účasti v soutěži o nejlepší
specialitu GULÁŠfestu 2019. Přebory ve
vaření tisíckrát jiného oblíbeného
pokrmu se uskuteční v sobotu 3. srpna
2019 od 13:00 hodin před hospodou
Narpa.
Zájemci, přihlaste se na e-mailu:
gulasfest@lany.cz do 26. července
2019. Soutěžit může kdokoli. Vyzvěte
svého souseda, dejte v rámci spolku
dohromady tým.
Zkrácené propozice: Start soutěže je ve
13:00 hodin; konec vaření v 17:00
hodin. Úkolem soutěžících je uvařit
hovězí guláš přímo na náměstí před
očima diváků a odevzdat vzorek porotě.
Zbylý zhotovený guláš bude servírován
veřejnosti. Obec Lány zajistí zastřešené
pracovní místo se stolem a suroviny na
přípravu guláše (hovězí maso, cibuli a
pitnou vodu) Vařič či jiný zdroj tepla,
hrnec/kotlík, kuchyňské náčiní, koření a
další ingredience do guláše si přinesou
soutěžící vlastní dle libosti. Maximální
počet pracovních míst je deset.
Neváhejte, pojďte zkusit štěstí, pochlubte se svým kulinářským uměním.
Jana Drastilová,
Komise pro společenský život v obci
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Sbìr starého papíru
Základní škola Charlotty Garrigue Masarykové Lány ve spolupráci se žákovskou radou vyhlašuje Jarní sběr papíru.
Termín: 8. – 12. dubna 2019. Za hlavní
budovou školy u garáží odevzdávejte
papír v době od 7:15 do 7:45 hodin.
Pokud vám nevyhovuje stanovený čas,
můžete na stejném místě váš sběr označený jménem žáka a třídou v určených
dnech a v kterémkoli čase volně ponechat. Poukázka na nákup knih čeká na tři
nejlepší sběrače, připravena je i odměna
pro třídu, která nashromáždí nejvíce
papíru v přepočtu na žáka!
Iveta Vrabcová, ředitelka školy

Zápis do 1. tøídy ZŠ Lány
Pro školní rok 2019/2020 proběhne zápis do 1. třídy Základní školy Charlotty
Garrigue Masarykové v Lánech v pátek
5. dubna 2019 v době od 15 do 18 hodin
v budově 1. stupně základní školy.
K zápisu se dostaví rodiče s dětmi, které
se narodily od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013,
a i rodiče s dětmi, které měly odklad
školní docházky. S sebou vezměte rodný
list dítěte a občanský průkaz jednoho
z rodičů. Více informací poskytujeme na
tel.: 313 502 051 nebo na e-mailu:
skola@zs.lany.cz, http://skola.lany.cz.
Iveta Vrabcová, ředitelka školy

Zápis dìtí do Mateøské školy
Lány pro rok 2019/2020
se koná 6. – 7. května 2019. S sebou
musí rodiče vzít rodný list dítěte a občanský průkaz jednoho z rodičů.

Prázdninový provoz MŠ
Prázdninový provoz v roce 2019 zajištuje lánská mateřská škola ve spolupráci
s Mateřskou školou Rynholec. Rodiče
mohou dítě přihlásit k prázdninové
docházce do obou mateřských školek.
Veškeré formality a předání úhrady za
PV spojené s docházkou dětí vyřešíme za
Vás. Pouze budeme požadovat úhradu
úplaty za prázdninový provoz v MŠ
a stravné předem v hotovosti do 15. 6.
2019. Výši úplaty za prázdninový provoz
najdete na webových stránkách školy.
· Od 1. 7. do 19. 7. provoz Mateřská
škola Rynholec, provozní doba od
6:30 hodin do 16:30 hodin.
· Od 22. 7. do 2. 8. zavřená MŠ Lány
i MŠ Rynholec.
· Od 5. 8. do 23. 8. provoz Mateřská
škola Lány. Provozní doba od 6:30
hodin do 17:00 hodin.
· Od 26.8 do 30. 8. zavřená MŠ Lány
i MŠ Rynholec.

ZE ŠKOLKY
OKÉNKO do mateøské školy

Co se dělo v měsíci únoru v MŠ:
V pondělí 4. 2. byla zahájena tradiční plavecká
výuka „Plaváček” pro naše předškoláky. Děti
čeká 10 hodin v plaveckém bazénu v Tuchlovicích, kde jsou rozděleny do čtyř skupin a učí se
základy plaveckých stylů. Všechny děti se
potápějí, skáčou do vody, hrají hry a nikdo se vody
nebojí. Na konci každé hodiny mají děti 10 minut
pro sebe a můžou si užívat vodních radovánek
podle svých představ.
5.2. navštívily děti ze třídy Kytičky výukový
program v Čabárně na téma „Jak to chodí
u mravenců“. Lektorky přizpůsobily program
naší věkové skupině a děti si jej velmi užily. Byly
rozdělené do skupinek podle funkcí skutečných
mravenců v mraveništi, a mohly si tak vyzkoušet
roli královny a jejích nápadníků, chůviček, stavitelů mraveniště, sběračů potravy pro všechny
a strážců mraveniště. Moc se nám tam líbilo.
14. 2. v odpoledních hodinách se sešli předškoláci
se svými rodiči ve třídě Sluníčka, aby děti rodičům
ukázaly, jak probíhá Metoda dobrého startu
(MDS). Sešli jsme se v hojném počtu. Běžně se
MDS uskutečňuje v malém počtu dětí, tak to pro
nás byla trošku změna. Činnosti nebyly nijak
nacvičené ani připravené, přesto děti ukázaly,
kolik toho umí. Rodiče měli možnost děti vidět při
práci mezi ostatními. Věříme, že to pro rodiče
bylo přínosem. Druhou částí odpoledne nás
provedla paní Pekárková z PPP Step Kladno
a seznámila rodiče s tím, co by jejich dítě mělo
před nástupem do školy zvládnout. Rodiče měli

možnost se ptát a paní psycholožka odpovídala,
ukázala jim také několik pomůcek a doporučila
jim literaturu vhodnou pro jejich děti. Děkujeme
všem rodičům za účast.
21. 2. zažili naši předškoláci ze třídy Sluníčka,
Sovičky a Zajíčci program Základy první pomoci
v lánské sokolovně. Děti se v rámci dopoledního
výukového programu seznámily se základy první
pomoci a vyzkoušely si, jak můžou poskytnout
pomoc kamarádovi, kterému se stane úraz.
21. 2. navštívili mateřskou školu rodiče dětí, které
docházejí na taneční kroužek Zumbík. Děti měly
pod vedením lektorky Petry připravené taneční
vystoupení v kostýmech princezen a princů a byly
rodiči oceněny velkým aplausem.
V únoru jsme využili sněhové nadílky k bobování,
hře se sněhem. Docházeli jsme i na místní rybník,
kde se děti s radostí klouzaly. Ve všech třídách se
tvořili sněhuláci, povídali jsme si o zimních
sportech, typických znacích zimy. Děti znají
zvířátka, která celou zimu prospí, i lesní zvěř,
o kterou se musí starat pan hajný. Děti chodí do
lesa i v zimním období a přinášejí pro zvířátka
nasušený chléb, jablka a mrkev, a tak jim
pomáhají přečkat dlouhou zimu.
U každé třídy máme za oknem krmítka pro ptáky.
Děti se starají, aby v nich ptáčkové našli zrníčka.
Děti vědí, z čeho připravit pro ptáčky lojové
kouličky, které pak rozvěsíme po zahradě školy.
Ptáčkové často navštěvují naše krmítka a děti je
rády pozorují. Na jaře se budeme těšit z jejich
ptačích hlásků.
V polovině února jsme si ale mohli užít i skoro
jarního počasí a hrát si například na dětských
hřištích u rybníka nebo ve Vašírově, která byla
předtím zasypaná sněhem. I když máme zimní
radovánky rádi, všichni se už těšíme na teplejší
jarní počasí a více slunečních paprsků.
Miluše Vaněčková, ředitelka Mateřské školy Lány
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ZE ŠKOLY
vyhledávání knih.
21. 2. – V 5. a 6. třídě proběhly přednášky zaměřené na problematiku dospívání a sexuální
výchovu, odděleně pro dívčí a chlapeckou
skupinu.

Zprávy ze školy
5. 2. – Herci Divadélka pro školy z Hradce Králové
žákům 6. – 9. ročníku sehráli ve škole představení
„Romantismus není jen romantika aneb Evropou
od Goetha k Vrchlickému”. Jednalo se o soubor
několika ukázek z tvorby nejslavnějších představitelů romantismu. Herci živě komunikovali
s publikem a své uplatnění našlo i několik žáků
dobrovolníků, kteří pány herce doplnili.
5. 2. – Naši prvňáčci plnili ve školní družině
nelehké úkoly paní vychovatelek a byli právem
pasováni na školáky.
6. 2. – Čtvrtým rokem k nám zavítala návštěva ze
společnosti Ornita. Chovatel ptactva pan Viktor
Čahoj se v programu s názvem „Ptáci na obzoru“
věnoval problematice ohrožení ptáků v důsledku
lidské činnosti. Povídání doplnil živými ukázkami
našich dravců – mláděte poštolky obecné, káněte
lesního, sokola stěhovavého a luňáka červeného.
13. 2. – V 8. třídě proběhla šestá lekce finanční
gramotnosti. Žáci se seznamovali s tématem
nákupu mimo kamennou prodejnu. Objasnili si,
co se za tím všechno skrývá, jaká mají práva jako
spotřebitelé a co patří mezi výjimky.
18. 2. – Preventivní program zaměřený na problematiku drogové závislosti absolvovali žáci 8. a 9.
třídy v prostorách vlaku s nápisem REVOLUTION TRAIN, který stojí na vlakovém nádraží
v Praze Dejvicích.

21. 2. – V rámci speciálního výukového projektu
Zdravotnické záchranné služby Středočeského
kraje se v místní sokolovně uskutečnil pro naše
nejmenší žáky (1. a 2. ročník) a předškoláky z MŠ
pořad o poskytování první pomoci. Podle
instrukcí školitele Marka Hylebranta se děti učily
přivolat pomoc rychlé záchranné služby,
provádět masáž srdce, stavět krvácení a
obvazovat řeznou ránu nebo ošetřovat
popáleninu. Vyzkoušely si, jak funguje
protišoková přikrývka a jaké je pod ní teplo.
Hlavním figurantem byl obrovský plyšový
medvěd. Několik dobrovolníků předvedlo na
pódiu volání RZ a ovázání řezné rány. Byli za to
odměněni publikací o první pomoci. Na samotný
závěr děti zhlédly dva tematické kreslené filmy
a na památku si domů odnesly žluté balonky
s logem Záchranné služby.
26. 2. – Za pohádkovou bajkou Myši patří do nebe
se do kladenského Lampionu vypravili naši
prvňáčci.
26. 2. – S vedením školy se sešli zástupci žákovské
rady.
Další pěkná umístění našich žáků v soutěžích na
okresní úrovni: A. Sokolová 8. místo a J. Koula 21.
místo v Soutěži v anglickém jazyce; V. Kleinová
18. místo v Olympiádě z českého jazyka; 8. a 9.
místo v soutěži družstev „English traveling“– J.
Jirmus, J. Hejný, M. Hanzlíček, J. Lahoda, L.
Kotzina; 17. a 18. místo v Zeměpisné olympiádě
O. Buřič a V. Přibyl.

19. 2. – Žáci 3. A navštívili Městskou knihovnu
v Novém Strašecí, kde se seznámili se systémem

Iveta Vrabcová, ředitelka školy

ZE ŽIVOTA SPOLKÙ
Baráèníci hodnotili rok 2018
V sobotu 9. února jsme se sešli na Hodnotícím
zasedání v lánské hasičárně. Účast byla malá,
ještě že nás přišli podpořit baráčníci z Kladna. Po
přivítání přítomných nás seznámili konšelé se
zprávami, kde jsme zhodnotili naši činnost za
loňský rok a plány na letošek. Jsme rádi, že nám
lánští hasiči pomohli s přípravou zasedání a patří

jim za to naše poděkování. Po hlavní části
programu jsme se pobavili při hudbě pana
Wachtla a ve večerních hodinách jsme se rozešli
domů. V propagaci práce baráčníků budeme
pokračovat, co nám budou síly stačit!
Petra Schritterová

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 děti s rodiči
· 15:00 – 17:00 Ženský kruh. Dílna
ručních prací je vhodná i pro starší
děti.
Středa
· 10:00 – 10:15 Maňáskové divadlo
(13.3., 27.3. a 17.4.)
Čtvrtek
· 10:00 – 10:30 Výtvarné dopoledne
pro děti s rodiči
· 12:45 – 15:30 Jóga pro děti I. – III.
Dále z programu
· Beseda Jak správně obouvat děti
aneb Velká zodpovědnost za malé
nohy se uskuteční v úterý 26. března
od 10:00 hodin. S Martou Gregorovou, BOTY BAMBINI probereme:
kdy kupovat první botičky, správná
velikost a šířka obuvi, nepromokavá
membrána, co je bosé obouvání ...
· Beseda Závislost ve vztazích – rodič x
dítě se uskuteční v úterý 2. dubna od
10:00 hodin s Mgr. Zuzanou Hanákovou, se kterou se budeme i dále
pra-videlně potkávat (místo PhDr.
Kateřiny Peškové). Poslechneme si
osobní příběh o prošlapané cestě od
závislosti k ne-závislosti. Probereme
nezdravý vztah, závislost na matce,
jak podpořit zdravý vztah a vlastní
osobnost, jak zpracovat pocity křivdy
· Burza jarního a letního dětského oblečení, hraček a botiček se uskuteční
ve středu 10. dubna od 9:00 do 12:00
hodin v sokolovně. Návoz: 7. dubna
od 18:00 do 19:00 hodin a 8. dubna
od 15: do 16:00 hodin. Výdej: 11.
dubna od 8:00 do 9:00 hodin. Podrobné informace získáte u Andrey
Klimešové na telefonu 604 894 402
nebo na e-mailu:
andrejkaklimesova@seznam.cz.
Podrobné informace najdete na
www.naselany.cz nebo facebooku.

PEUGEOT KLADNO
208 ........... od 264 900 Kč
2008 ......... od 319 900 Kč

3008 ........... od 519 900 Kč
Rifter .......... od 384 900 Kč

Prodej vozů:
Pavel Erben: 725 855 951, erben@vgroup.cz
Bc. Veronika Řimsová: 724 050 686, rimsova@vgroup.cz

Arménská 3294, Kladno
www.VGROUP.cz

S tímto inzerátem dálniční známka ZDARMA

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

Králíček Petr tel. 777 887 677
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ZE ŽIVOTA SPOLKÙ
Hasièi bilancují rok 2018

NÁSTUP
MOŽNÝ IHNED
· Seřizovač
· Operátor výroby
· Skladník
· Vedoucí pozice
Tel. 313 515 298
personal@mtcz.eu
www.mueller-technik.cz

Inzerce
v Lánském zpravodaji
Spolehlivý zpùsob, jak oslovit
všechny z Lán a Vašírova.
Podmínky inzerce na www.obec-lany.cz.

V loňském roce stoupl počet výjezdů, a to na
kulatých 50 výjezdů (21x požár, 13x technický
zásah, 8x planý poplach, 2x cvičení, 6x asistencí)
a na dalších 30
akcích jsme se
podíleli v podobě
technických
v ý p o m o c í
(likvidace vosích
hnízd, dovoz vody
do napajedel lesní
zvěři, zalévání
fotbalového
hřiště). Pomáhali
jsme při Pálení
čarodějnic,
Májích, na
Lánském dni
plném her,
Lampiónovém
p r ů v o d u .
Uspořádali jsme
ples, účastníme se
akcí v okolních
vesnicích. Takže nám z toho vychází, že vyjíždíme
k zásahu nebo k jiné činnosti cca každého
čtyřiapůltého dne. Jednotka zasahovala v
lánském katastru 22x, mimo něj 28x, průměrná
doba zásahu byla 56 minut, nejvytíženějšími
měsíci byly červen a srpen. Celkově vyčíslená
hodnota uchráněného majetku se pohybuje v
hodnotě více než 4 mil. Kč. Nejvíce akcí je od jara
do podzimu a také absolvujeme školení, výcviky a
další činnost.
Loni jsme rovněž bojovali s více závadami na naší
technice než v předchozím roce, ale je to dáno
i tím, že se zvýšil počet výjezdů a opotřebovanost
techniky tím stoupá. Každopádně si dokážeme
vždy nějak poradit a jsme stále schopni výjezdu.
Nejaktivnějším hasičem výjezdové jednotky je za
loňský rok Svatopluk Zíka – zúčastnil se 36
výjezdů.
Svatopluk Zíka (přezdívaný Swáťa), jeden
z nejmladších členů výjezdové jednotky. U jednotky je od 18 let, momentálně je zařazený na pozici
hasič. Až dovrší 21. rok svého života, to bude za
pár týdnů, přesune se na pozici hasič-strojník
a stane se z něj řidič hasičské cisterny. Poslední

rok se zacvičuje na vozidlo výcvikem a kondičními
jízdami.
Swáťa vystudoval Střední odbornou školu

v Chomutově obor Strojník požární ochrany a od
února slouží u Hasičského záchranného sboru
Středočeského kraje na stanici Stochov. Jeho
koníček se stal i jeho zaměstnáním. Od dětství
působí ve Sboru dobrovolných hasičů v Lánech,
kde už v šesti letech začínal závodit společně
s kamarádem parťákem Adamem Pickou.
Táhnou to spolu pořád.
Petr Králíček

OSTŘÍ:
kotoučové pily RO a SK, pily řetězov, pásové,
ruční, nože do hoblovky, tvarové frézy,
sukováky, dláta
ź
nože, nůžky, mlýnky na maso, brusle a jiné
nástroje
PRODEJ:
ź
řetězové pily, struny do sekaček, lišty do mot. pil,
vrtáky
ź
bylinky z Peruánských And a Amazonie
Kontakt: Jiří Blín, Ke Hřbitovu 181, Lány
731 939 216, j.blin@tiscali.cz
Kompletní nabídka a ceník na internetu:
jbservis.websnadno.cz
Příjem a výdej zakázek dle dohody.
ź
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KALENDÁØ AKCÍ V LÁNECH A VAŠÍROVÌ V ROCE 2019
Březen
16.3.
26.3.
30.3.
31.3.
Duben
Duben
Duben
Duben
6. 4.
6. 4.
10. 4.
13. 4.
14. 4.
13. 4.
19. 4.
20. 4.
26. 4.
27. 4.
30. 4.

30. 4.
Květen
1. 5.
8. 5.
18. 5.
18. 5.
24. 5.
25. 5.
25. 5.
31. 5.
Červen
Červen
1. 6.
2. 6.
8. 6.
8. 6.
15. 6.

Maškarní bál v papučích, sokolovna od 20:00 hodin (Hokejová síň, HC
Lány)
Beseda Jak správně obouvat děti, Domeček od 10:00 hodin (Naše
Lány)
Hasičský ples, sokolovna od 20:00 hodin (SDH)
Čtení pro celou rodinu aneb pomáháme knihovně, Burza knih, od 14:00
hodin v Muzeu TGM (Naše Lány, Obec Lány, Muzeum TGM, MŠ, ZŠ)
Jarní úklid dětského hřiště u Židovského rybníka (Naše Lány)
Turistický pochod (TJ Sokol)
Jarní úklid venkovního hřiště (TJ Sokol)
Ukliďme svět, ukliďme Česko 2019 – úklid veřejných prostor (spolky,
Obec Lány)
Herní odpoledne – Kdo si hraje, nezlobí – hospoda Vašírovský dvůr (Náš
Vašírov)
Jarní burza dětského oblečení, botiček a hraček, sokolovna od 9:00
hodin (Naše Lány)
Kreativní dílna pro veřejnost – tvoření čarodějnic, u klubovny mládeže
od 14:00 hodin (Obec Lány)
Velikonoční výstava, Muzeum TGM Lány
Otevírání lánského mola, Židovský rybník v Lány (MK Lány)
Turnaj veteránů – Memoriál Jindry Skály – ve stolním tenisu,
sokolovna (TJ Sokol)
Lánská jarní sobota, modelářské letiště (MK Lány)
Zahradní slavnost Den země, zahrada MŠ Lány, odpoledne (MŠ Lány)
Festival vína (Ne)vinné Lány 2019, v Muzeu T. G. M.
Pálení čarodějnic, modelářské letiště, průvod od hasičské zbrojnice
v 18:00 hodin, zapálení vatry v 19:00 hodin (Obec Lány, SDH, MK
Lány, Baráčníci)
Pálení čarodějnic (Náš Vašírov)
Prvomájová stopa na Kounovské kamenné řady, výlet (Náš Vašírov)
Běh vítězství, zámecký park, 47. ročník amatérských běhů pro děti,
mládež a dospělé (TJ Sokol, Obec Lány, ZŠ)
Memoriál Pavla Sláničky, turnaj v nohejbale, za sokolovnou (Náš
Vašírov, Obec Lány)
Lánské aerovleky, modelářské letiště Lány (MK Lány)
Bogrács guláš, před hospodou Narpa (Společně pro Lány a Vašírov)
Májová veselice, před hospodou Narpa (Obec Lány, Baráčníci, SDH)
Skotské veselí, hřiště ve Vašírově, (Náš Vašírov)
Oslava Mezinárodního dne dětí, dopoledne na zahradě MŠ (MŠ Lány)

Letní kino (Obec Lány, Náš Vašírov)
Turnaj veteránů do 59 let, tenis (TK Lány)
Lány OPEN, turnaj ve dvouhře tenisu (TK Lány)
Župní závody předškoláků, za sokolovnou, dopoledne (TJ Sokol)
Vašírovský úsměvný volejbal – hřiště ve Vašírově, turnaj (Náš Vašírov)
Lánský den plný her, dětské hřiště a okolí Židovského rybníka (Naše
Lány, Obec Lány, SDH, Baráčníci, MK Lány)
15. 6.
Lánská smeč – Memoriál J. Zelenkové, kurt u sokolovny, turnaj
v odbíjené (TJ Sokol)
15. 6.
Večerní zábava pod širým nebem, u hasičské zbrojnice se skupinou
V Pantoflích od 20:00 hodin (SDH)
17. 6. – 25. 6. Olympiáda dětí a mládeže, za sokolovnou (ZŠ Lány, Obec Lány,
TJ Sokol)
22. 6.
Nohejbalový turnaj (Obec Lány)
24. 6.
Tělovýchovná akademie, v sokolovně, v podvečer (TJ Sokol)
28. 6.
Koncert Chorus Laneum
29. – 30. 6. Turnaj mladších žáků, tenis (TK Lány)
Červenec
Červenec
Cyklovýlet (Náš Vašírov)
8.7. – 12. 7. Letní tábor 2019 pro děti 3 – 6 let a děti 7 – 15 let – Mad Scientist –
pokusný týden (EMC, Cesta zpět)
13. 7.
Lánské letní polétání, modelářské letiště Lány (MK Lány)
13. 7.
Turnaj veteránů do/nad 60 let, tenis (TK Lány)
15. 7. – 19. 7. Letní tábor 2019 pro děti 7 – 15 let – na téma Sherlock Holmes (EMC,
Cesta Zpět)
15. 7. – 19. 7. Letní tábor 2019 pro děti od 3 do 6 let – na téma Lotzika – hledám,
hledám, ... (Cesta zpět)

22. 7. – 26. 7. Letní tábor 2019 pro děti 3 – 6 let a děti 7 – 15 let – na téma Yellow
submarine (EMC)
22. 7. – 26. 7. Prázdninový týden u koní, I. turnus (Sportovní stáj Vašírov)
27. – 28. 7. Turnaj dospělých, tenis (TK Lány)
29. 7. – 2. 8. Příměstský tábor, na téma Avengers – superhrdinové sokolovna Lány
(Naše Lány)
29. 7. – 2. 8. Letní tábor 2019 pro děti 3 – 6 let a děti 7 – 15 let – na téma Crazy galaxy
(EMC, Cesta zpět)
Srpen
3. 8.
Gulášfest, před hospodou Narpa, soutěž ve vaření guláše (Obec Lány)
5. – 9. 8.
Tenisový kemp děti (TK Lány)
5. – 9. 8.
Příměstský tábor, na téma Divoký západ, sokolovna Lány (Naše Lány)
5. – 9. 8.
Letní tábor 2019 pro děti 3 – 6 let a děti 7 – 15 let – na téma Ninja
(EMC, Cesta zpět)
5. – 9. 8.
Prázdninový týden u koní, II. turnus (Sportovní stáj Vašírov)
11. 8.
Lánské výškoměry 2019, modelářské letiště (MK Lány)
16. – 18. 8. Lánské chroustování, modelářské letiště (MK Lány)
17. 8.
The 15th Honour & Prestige Tennis Cup Lany 2019 (TK Lány)
22. 8. – 30. 8. Generální úklid sokolovny (TJ Sokol)
24. 8.
Turnaj babytenis (TK Lány)
26. – 30. 8. Letní tábor pro děti od 3 do 6 let, na téma: Disney (Cesta zpět)
26. – 30.8.
Tenisový kemp pro děti (TK Lány)
31. 8.
Dětský sportovní den, hřiště ve Vašírově (Náš Vašírov)
31. 8. – 1. 9. Turnaj mladších žáků, tenis (TK Lány)
Září
2. 9.
Zahájení pravidelných tréninků a cvičení (TJ Sokol)
2. 9.
Probuď se , školo! areál ZŠ Lány, odpoledne (ZŠ Lány)
7. – 8. 9.
Turnaj dorostu, tenis (TK Lány)
7. 9.
Lánská podzimní sobota, modelářské letiště (MK Lány)
7 .9.
Lánské noční poletování, výročí založení klubu, modelářské letiště
(MK Lány)
14. 9.
Turnaj babytenis, tenis (TK Lány)
14. 9.
Kulinářský jarmark, před hospodou Narpa (Obec Lány)
14. 9.
Masarykova vatra, sokolské cvičiště (SDH, Muzeum TGM, Obec
Lány)
21. 9.
Posvícenský turnaj ve čtyřhře, tenis (TK Lány)
28. 9.
Posvícenská zábava, sokolovna Lány (TJ Sokol)
Říjen
Říjen
Turistický pochod (TJ Sokol)
Říjen
Regionální turnaj mládeže ve stolním tenise (TJ Sokol)
Říjen
Vítání nových rodin do Lán, Muzeum T. G. M. (Obec Lány)
Říjen
Divadelní představení, sokolovna Lány (TJ Sokol)
4. 10.
Drakiáda, modelářské letiště, v 16:00 hodin (MŠ Lány , MK Lány)
12. 10.
Dýňořezání, před OÚ Lány (Naše Lány, Obec Lány)
12. 10.
Večer na rejdě, Židovský rybník (MK Lány)
18. 10.
Lampiónový průvod, sraz u hřbitova v 18:30 hodin (Naše Lány, Obec
Lány, SDH, MěP NS)
20. 10.
Uzavírání lánského nebe, modelářské letiště Lány (MK Lány)
26. 10.
Zavírání lánského mola, Židovský rybník (MK Lány),
Listopad
16. 11.
Podzimní úklid veřejných prostranství (Náš Vašírov)
16. 11.
Herní odpoledne – Kdo si hraje, nezlobí (Náš Vašírov)
24. 11.
Prodejní adventní výstava, muzeum T. G. M.
30.11.
Mikulášská nadílka, náves ve Vašírově (Náš Vašírov)
30.11.
Rozsvícení vánočního stromu, před OÚ (Obec Lány, Chorus, ZŠ)
Prosinec
Prosinec
Česko zpívá koledy (Divadlo Lány)
4.12.
Vánoční jarmark, historická budova ZŠ Lány, 16:00 – 18:00 hodin
6.12.
Setkání se sv. Mikulášem, před hospodou Narpa (Obec Lány)
7.12.
Lóra – 10. ročník karetní hry, Křivoklátská restaurace
14.12.
Adventní posezení, sokolovna (Obec Lány, TJ Sokol , Baráčníci)
14.12.
Valná hromada SDH T. G. M. v Lánech, hasičárna Lány
21.12.
Vánoční buchec – turnaj ve volejbale, v sokolovně (TJ Sokol)
22.12.
Vánoční cvičení pro ženy, (TJ Sokol)
23.12.
Vánoční koncert Chorus Laneum
26.12.
Turnaj dvojic ve stolním tenise, v sokolovně (TJ Sokol)
30.12.
Divadelní premiéra Divadla Lány a udělení ceny Klobouk dolů,
v sokolovně (Divadlo Lány, Obec Lány)
31.12.
Silvestrovský turnaj ve stolním tenise, v sokolovně (TJ Sokol)
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Tabulka zápasù SK Lány
jarní èásti
datum

zápas

23. 3. v 15:00

SK Lány – FC 05 Zavidov

30. 3. v 15:00

SK Družec – SK Lány

6. 4. v 16:30

SK Lány – SK Rakovník "B"

14. 4. v 16:30

SK Slaný "B" – SK Lány

20. 4. v 17:00

SK Lány – SK Braškov

28. 4. v 17:00

TJ Unhošť – SK Lány

Zimní turnaj o pohár
starosty obce Rynholec
datum

zápas

16.3. v 17:30

Sp. Řevničov – TJ Roztoky

17.3. v 10:00

Baník Rynholec – SK Lány

17.3. v 12:30

Baník Stochov – Slavoj Zvoleněves

SPORTOVNÍ DÌNÍ
Fotbalu zaène nová sezóna
Po fotbalové krizi na lánském fotbalovém hřišti se
blýská na lepší časy. Fotbal na Lánech se
stabilizoval a pomalu, postupně se zvedá jeho
úroveň. Po letech se tým SK Lány vrátil postupem
z prvního místa okresního přeboru do nejnižší
Krajské soutěže I.B třídy – skupiny A. Na
rozhodnutí o postupu byly v roce 2018 odlišné
názory: Jít do toho, nebo ne? Naštěstí se většina
rozhodla pro postup a já myslím, že je to dobře.
V kraji ostudu neděláme a jako nováček jsme se
v podzimní části předvedli dobře. V našich
utkáních padá hodně gólů, a proto stojí za to se na
fotbal přijít podívat a fandit. V soutěži se můžeme
chlubit nejlepším střelcem soutěže s 15 vstřelenými brankami, Mírou Balíkem.

Zimní příprava na jarní část začala 15. ledna,
trénujeme každé úterý a čtvrtek na umělém
trávníku v Rynholci. Zároveň jsme účastníkem
a obhájcem poháru starosty obce Rynholec
(rozpis zápasů níže). Začátkem března od 1.3. do
4. 3. 2019 absolvujeme soustředění na Statku
Bernard v Královském Poříčí u Sokolova. Potom
už dopilujeme pár drobností a 23. března od
15:00 hodin zahajujeme prvním domácím
zápasem druhou část sezóny 2018/2019. Choďte
nás jako fanouškové podpořit a pomozte nám se
co nejlépe v soutěži umístit.
Jakub Matějka

Osmý roèník Lánské koule - pétanque
Zapojte se do soutìží
Česká obec sokolská vypsala v těchto
dnech dvě fotografické a jednu literární
soutěž.
Literární soutěž nese název Jak jsme
obnovovali Sokol a jejím cílem je
připomenout okamžiky znovuzrození
sokolských jednot v roce 1989 (30.
výročí si budeme letos připomínat).
Práce můžete posílat elektronicky na
e-mail kbyrouti@sokol.ez nebo poštou
přímo na ČOS, Újezd 450, Praha 1, PSČ
118 01 a to do 28. října 2019. Vzpomínky
budou otištěny ve sborníku a vybrané
příspěvky budou oceněny.
Fotografická soutěž nese název Sokolské
okamžiky, vždy jen jednu fotografii
zašlete elektronicky na adresu:
marie.brunerova@seznam.cz.
Fotografie se mohou týkat života
v Sokole, cvičení, výletů, soutěží nebo
sletu. Z vyhodnocených fotografií bude
sestavena výstava, na jejíž vernisáž
budou pozvání všichni vyhodnocení
účastníci, a poté se pro ně uskuteční
i víkendový pobyt na počátku května.
Podrobnosti ke všem soutěžím najdete
ve vývěsce Sokola před sokolovnou.
Václava Nováková

Sedm předchozích ročníků soutěže pétanque je
minulostí, ten osmý 2019 bude snad stejně
úspěšný. Přihlásit do soutěže se mohou zájemci,
dvojice od patnácti do sta let, mužského či
ženského pohlaví. Výzva platí nejen pro ty, kteří
již hráli v předchozích letech, ale i pro nové
zájemce. Nehraje roli skutečnost, že dosud
neměli koule na pétanque v ruce. Kdo chce
poznávat své sousedy, pobavit se, zažít trochu
vzrušení při hře, je vítán. Hráči předchozích
ročníků jsou již obeznámeni s organizací
a pravidly soutěže. Noví hráči se nemusí obávat,
že neznají pravidla, své budoucí soupeře
a organizaci soutěže. Vše potřebné se dozvědí na
první informativní schůzce, kde si mohou rovněž,
za předpokladu příznivého počasí, vyzkoušet
hody a seznámit se s velmi jednoduchými
pravidly. Tato pravidla ve zjednodušené formě
mohou již nyní prostudovat na tabuli České
asociace pétanque klubů (ČAPEK) u pétanque
hřiště v areálu sokolovny. Po uzávěrce přihlášek
se rozhodne, zda se bude tak jako v předchozích
letech soutěžit dvoukolově. Hlásit se mohou jen
dvojice. Každý si svého parťáka musí sehnat sám.
Kvůli operativnímu domlouvání zápasů je
nezbytné ke svému jménu sdělit i telefonní číslo,
popřípadě e-mailovou adresu. Tyto údaje pak
všichni účastníci s předstihem obdrží. Ti, kteří
hráli již loni, mohou nahlásit jen změny tel. čísel a
e-mailových adres. Zájemci (dvojice), se mohou

přihlásit u Oldřicha Poláška na tel. č. 608410832,
nebo na e-mail: polasekol@seznam.cz nejpozději
do 18.3.2019! Na společném setkání v pátek
23.3.2019 v 17.00 hod. 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. Proti dosavadním ročníkům se
stanoví limit pro ukončení prvního kola do konce
měsíce června. Startovné je 75,- Kč na osobu, tedy
150,-Kč na dvojici. V částce jsou zahrnuty
náklady na provoz a údržbu hřiště a souvisejících
prostor.
Hrací koule si hráči mohou stejně jako v předchozích letech vyzvedávat v hospodě Narpa
u obsluhy. Tam budou na nástěnce tabulky všech
skupin podle rozlosování a tabulka rezervací
hřiště. Zájemci si dopíší do prázdné kolonky den
a čas zápasu a tím si zablokují 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 23. březnu 2019. Případné změny
vyplývající z nepředvídatelných okolností budou
přihlášeným účastníkům sděleny e-mailem.
Přihlaste se, přijďte povzbuzovat a pobavit se,
těšíme se na Vás. Tato výzva platí i pro nově
přistěhovalé starší patnácti let.
Oldřich Polášek
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