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Akce
na Lánech
Po dlouhé době „covidové“ se konečně
vše rozvolnilo a my jsme se mohli
vrhnout na pořádání akcí, které jsou
stálicemi v dlouhodobém kalendáři naší
obce a které nemohly být v posledních
dvou letech konány.
To, že jsme se všichni těšili na
společná setkání s našimi sousedy,
přáteli a kamarády ukázala hned první
akce „Pálení čarodějnic“. Takovou
účast modelářské letiště na Kopanině
dlouho nezažilo. A protože letos přálo
i počasí, věřím, že jsme si všichni
tu Filipojakubskou, nebo chcete-li
Valpuržinu, noc řádně užili.
Hned druhý den na 1. máje se
uskutečnil v nově zrekonstruovaném
zámeckém kostele zahajovací koncert
66. ročníku Dvořákova festivalu.
Všichni přítomní si mohli poslechnout
klasickou hudbu ve vynikajícím podání
houslisty Ivana Ženatého a varhaníka
Aleše Bárty. Tento zážitek byl ještě
umocněn překrásným prostředím
a akustikou lánského kostela a nemohly
jej znepříjemnit ani tvrdé lavice
a poněkud chladno v kostele.
Doufám, že i třetí akce, která se
bude konat v neděli 8. května, se určitě
povede. Jedná se o 48. ročník Běhu
vítězství zámeckým parkem v Lánech.
Tento běh byl v minulosti vždy velmi
vyhledáván závodníky všech věkových
kategorií a věřím (úvodník píšu
2. května), že tomu nebude jinak ani
v letošním roce.
Jenom škoda, že se poslední dva roky
nemohly závody konat, jinak by to byl
letos jubilejní padesátý ročník. No nic,
na tu padesátku si počkáme.
Z tohoto krátkého výčtu akcí
je zřejmé, že jsme spolu s komisí
společenského života a dalšími
organizátory skvěle připraveni tak,
aby se všechny letošní plánované
společenské, sportovní a kulturní akce
v naší obci uskutečnily v takové kvalitě,
na jakou jsme z minulosti zvyklí. Těším
se na shledání s našimi spoluobčany
i hosty z okolních obcí na těchto akcích.
Krásné jaro všem.

Karel Sklenička

Z veřejného zasedání
Dne 11. 4. 2022 proběhlo v sále nad restaurací
a cukrárnou Narpa veřejné zasedání zastupitelstva
obce Lány.
Zastupitelé projednali a schválili:
•
účetní závěrku včetně výsledku hospodaření
za rok 2021 a závěrečný účet obce za rok 2021
a zprávu Krajského úřadu Středočeského kraje
o přezkoumání hospodaření bez výhrad
• rozpočtovou změnu č. 2/2022
• Smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného
břemene č. IE-12-6010996 na pozemku parc. č.
148/2,153/56, 153/12, 1276 a 146/1 v k. ú. Lány
s firmou ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Děčín
IV-Podmokly, Teplická 874/8, Děčín 405 02
• finanční podporu Linky bezpečí, z. s. v roce
2022 ve výši 10 000,-Kč
• rozdělení dotací z rozpočtu obce Lány na činnost společenských, sportovních a zájmových
organizací
• prodej nemovitosti stavební parcely parc. č. 668
o výměře 159 m2, jejíž součástí je stavba rodinný dům čp. 480, a dále pozemku parc. č. 186/8
o výměře 517 m², vše v k. ú. Lány, předem určeným zájemcům Z. G. a M. G.
• prodej nemovitosti stavební parcely parc. č. st.
670 o výměře 160 m2, jejíž součástí je stavba
rodinný dům čp. 474, a dále pozemky parc.
č. 199/100 o výměře 116 m2 a parc. č. 199/103
o výměře 407 m2, vše v k. ú. Lány, předem určeným zájemcům J.D. a J. D.
• prodej nemovitosti stavební parcely parc. č. 665
o výměře 158 m2, jejíž součástí je stavba rodinný dům čp. 477, a dále pozemek parc. č. 187/2
o výměře 338 m2, vše v k. ú. Lány, předem určeným zájemcům V. M. a G. H.
• prodej nemovitosti stavební parcely parc. č. 664
o výměře 159 m2, jejíž součástí je stavba rodin-

ný dům čp. 476, a dále pozemek parc. č. 187/1
o výměře 370 m2, vše v k. ú. Lány, předem určeným zájemcům T. M. a H. M.
• prodej nemovitosti stavební parcely parc. č. 675
o výměře 62 m2, jejíž součástí je stavba rodinný
dům čp. 483 a dále pozemky parc. č. 208/5 o výměře 164 m2 a parc. č. 208/16 o výměře 49 m2,
vše v k. ú. Lány, předem určeným zájemcům
J. J. a D. J.
• prodej nemovitosti stavební parcely parc. č. 677
o výměře 73 m2, jejíž součástí je stavba rodinný
dům čp. 485, a dále pozemky parc. č. 208/7 o výměře 262 m2 a parc. č. 208/18 o výměře 62 m2,
vše v k. ú. Lány, předem určenému zájemci J. K.
• prodej nemovitosti stavební parcely parc. č. 684
o výměře 64 m2, jejíž součástí je stavba rodinný dům čp. 492, a dále pozemky parc. č. 208/14
o výměře 134 m2 a parc. č. 208/25 o výměře 37
m2, vše v k. ú. Lány, předem určenému zájemci
L. M.
• prodej nemovitosti stavební parcely parc. č. 676
o výměře 62 m2, jejíž součástí je stavba rodinný
dům čp. 484 a dále pozemky parc. č. 208/6 o výměře 203 m2 a parc. č. 208/17 o výměře 49 m2,
vše v k. ú. Lány, předem určenému zájemci E.M.
• prodej nemovitosti stavební parcely parc. č. 678
o výměře 73 m2, jejíž součástí je stavba rodinný dům čp. 486, a dále pozemky parc. č. 208/8
o výměře 226 m2 a parc. č. 208/19 o výměře 62
m2, vše v k. ú. Lány, předem určeným zájemcům
F. P. a E. P.
•
zadání projektové dokumentace na rozšíření
kapacity budovy Základní školy Lány projekční
kanceláři Stavaři s. r. o. Lysá nad Labem.
• žádosti o dotaci na akci „Instalace tepelného
čerpadla do budovy ZŠ Školní č. p. 418 Lány“
dokumentace Vytápění budovy ZŠ č. p. 418 tepelným čerpadlem

Pokračování na straně 5

48. ročník Běhu vítězství v zámeckém parku se uskutečnil v neděli 8. května 2022 za krásného,
slunečného počasí. Hlavního závodu se zúčastnilo 100 běžců a běžkyň.
Foto: Jakub Joachim
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Bílá cesta se
uzavře motorovým
vozidlům

Protože zejména řidiči nákladních automobilů nerespektují dopravní značení,
které na Bílé cestě upravuje její užívání
motorovými vozidly, požádala obec Rynholec spolu s obcí Lány odbor dopravy
Magistrátu města Kladna o úpravu. Opravená Bílá cesta není zařazena v silniční síti
ani v síti místních komunikací. Je dimenzována pro rekreační účely pěších, cyklistů a sezónní vjezd zemědělské techniky.
Četnost užívání osobními i nákladními
automobily cestu ničí. Od června tohoto
roku bude proto na Bílé cestě úplný zákaz
jízdy motorovými vozidly (včetně motorek, skútrů, atd.). Redakce

Pobočka Pošty
Partner s novou
provozovatelkou
V pondělí 2. května 2022 se po dočasné
uzávěrce opět otevře lánská pobočka Pošty
Partner. Novou provozovatelkou bude paní
Pavlína Fenclová. Kontakty: tel.: 737 548
938, e-mail: posta.lany@seznam.cz. Hodiny pro veřejnost budou v tomto rozsahu:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

14:00 - 18:00
8:00 - 12:00
8:00 - 12:00
14:00 - 18:00
12:00 - 16:00

oÚ informuje

Dubnová schůzka spolků
Druhé dubnové pondělí se po veřejném zasedání
zastupitelé sešli se zástupci neziskových organizací působících v Lánech a ve Vašírově. Na schůzku
přišlo 13 zástupců spolků.
Místostarosta JUDr. Ernest Kosár zhodnotil doložené vyúčtování za rok 2021. Kontrolní komise
v doložených dokladech neshledala žádné nedostatky. Obec každoročně rozděluje téměř 600
000,- Kč. Požádat o podporu může organizace
se sídlem v Lánech nebo ve Vašírově, jejíž činnost nebo projekty jsou prospěšné pro občany
Lán a Vašírova. Pro rok 2022 si podalo žádost 19
spolků, jeden z nich neměl působiště v Lánech.
Během schůzky zazněly užitečné informace,
které budou pro spolky nově platné od 1. ledna
2023, např. povinné zřízení datových schránek.
Každý zástupce seznámil plénum s aktuální situací a s plány svého spolku a poděkoval za finanční
podporu. Poté dostal slovo každý z přítomných,
aby informoval o činnosti spolku.
Baráčníci si v letošním roce připomínají jubilejní 90. výročí svého působení v Lánech. Oslavy
proběhnou v rámci letošních Májů, 28. května na
lánské návsi.
Modeláře přestaly na letišti trápit návštěvy
černé zvěře. Kromě svých pravidelných leteckých
a lodních aktivit zapůjčují letiště k provozování
nové volnočasové aktivity nazvané pony horse,
které se věnují malé slečny z naší vesnice.
Předseda včelařů se podělil o radostnou zprávu, že lánský spolek navýšil počet svých členů na
19 a stará se o 200 včelstev v katastru obce.
Lánští hasiči mají aktuálně 75 členů; z toho 25
dětí, které se aktivně účastní činnosti a reprezentují na závodech. Největší radost hasičům udělala rekonstrukce zbrojnice, díky které získali lepší
a větší zázemí.
Hokejový tým v závěru letošní sezóny zabo-

doval v utkáních 2. skupiny BNB Cupu na ledě
v Rakovníku a postoupí do vyšší třídy. Trápí ho
však vysoké ceny za pronájem lední plochy a také
omezené možnosti trénování a pořádání zápasů,
neboť v Kladně a ve Slaném probíhají rekonstrukce zimních stadiónů. Věkový průměr hráčů
je 40 let. Chybí zájem dětí, a proto již řadu let
neexistuje oddíl žáků. Spolek v obci působí již 88
let.
TJ Sokol nechal zpracovat projekt na zateplení
sokolovny, na jeho realizaci bude hledat financování formou dotačních titulů. Obecní dotaci
využije primárně na zvýšené ceny energií a na
provoz budovy. Spolku ubylo za poslední rok cca
50 členů, ale již se vrací zpět.
SK Lány staví novou fotbalovou tribunu na
jižní straně hřiště. Rozrůstá se členská základna,
v družstvu mladší přípravky a mladších žáků se
připravuje celkem 35 dětí.
Tenisový klub provedl během covidové pandemie inovaci sauny a připravuje se na rekonstrukci
střechy. V oddílu hraje 35 dětí ve věku do 18 let.
Hokejová síň na letošní sezónu připravuje novou vitrínu věnovanou tenistce Heleně Sukové,
která Hokejovou síň při posledním setkání sportovců navštívila.
Chorus Laneum zkouší pravidelně každé úterý, vystupuje na akcích v Lánech a připravuje se
na zahraniční zájezd.
Spolek Naše Lány ukončil činnost mateřského
centra Domeček. Na letošní rok připravuje dva
turnusy příměstského tábora a bude se nadále
podílet na akcích pro děti a veřejnost.
Kronikářka obce Lány paní Václava Nováková
vybídla všechny přítomné zástupce spolků k zasílání informací do obecní kroniky. O průběžné
zasílání přehledu realizovaných akcí do Lánského zpravodaje požádala také šéfredaktorka Lánského zpravodaje.
Martina Hořejší

Seznam žadatelů o dotaci z rozpočtu obce Lány 2022
V letošním roce se do grantového řízení obce přihlásilo 19 žadatelů. Jedna žádost byla vyřazena pro nesplnění podmínek (sídlo v obci). Zastupitelé na
veřejném zasedání 11. dubna 2022 rozhodli o rozdělení téměř 600.000,- Kč na podporu aktivit neziskových organizací a spolků v Lánech a ve Vašírově.
Žadatel 	               Požadovaná              % podíl k rozpočtu     Účel žádosti (v Kč)
Schválená
– název organizace	                částka (v Kč)                 spolku/ r. 2022	  	 dotace
1. TJ Sokol Lány
200.000
31,64
			
2. Sportovní stáj Lány–Vašírov z.s.
30.000
2,6
3. MK Lány z.s.
30.000
27,4
4. Hokejová síň – Hošek Lány z.s.
18.000
30
5. Hokejový klub Lány z.s.
20.000
35,1
6. Tenisový Klub Lány z.s.
30.000
9,67
7. Sportovní klub Lány, z.s.
350.000
78,3
			
8. Naše Lány z.s.
15.000
6,4
9. Náš Vašírov z.s.
15.000
50
			
10. SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Lány
79.000
85
			
12. Chorus Laneum z.s.
30.000
75
13. Spolek na podporu Muzea TGM, z.s.
10.000
40
14. Spolek mládež sobě
6.000
24
15. Vlastenecko dobročinná obec
Baráčníků Lány – Vašírov, p.s.
2.000
50
18. Český svaz včelařů z.s., Lány
12.000
20
19. ZKO Lány 713
10.000
25
20. Svaz diabetiků ČR, p.s.
5.000
4,16
21. Svaz zdravotně postižených
Rakovník z.s., Nové Strašecí
7.000
0,92

Výměna kotle v bytě, provoz sokolovny, energie, drobná údržba
a opravy vodoinstalace, sportovní činnost, startovné, turnaje, přebory
Nákup krmiva pro koně a poníky (dětský kroužek), nové jezdecké vybavení
Akce a soutěže, provoz a údržba letiště, zatravnění ploch
Nové brožury, propagační materiály, úpravy vitrín - polepy
Nájem ledové plochy
Provozní náklady zejm. energie a voda, provoz kurtů, provoz sauny
Pravidelné platby za energie, údržba hrací
plochy, poplatky, běžné opravy
Příměstské tábory, společenské akce, provoz spolku
Provoz a údržba sportoviště, propagace
spolku, příspěvek na pořádané akce spolku
Náklady na činnost mladých hasičů, soutěže, výstroj, výzbroj, režie,
valná hromada, doplnění uniforem, náklady na večerní zábavu
Hudební doprovod, sólisti, pronájem zkušebny, provozní náklady
Den s T.G.M., Výstava Masarykův brněnský okruh, koncert
Příspěvek na nájem, nákup vybavení posilovny a klubovny
Zájezd, Máje
Včelařské potřeby, léčiva, chovný materiál
Nájemné
Příspěvek na rekondiční pobyt diabetiků a zlepšení zdravotního stavu
Příspěvek na dopravu na pořádané zájezdy a lázeňské pobyty

175.000
10.000
25.000
15.000
20.000
25.000
130.000
15.000
15.000
79.000
30.000
10.000
6.000
2.000
12.000
10.000
5.000
7.000

  Společenské dění 
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Užili jsme si poslední ples první
poloviny roku
Apríl jako vyšitý. Ráno nasněženo a během dne
se o vládu přetahovalo sluníčko s dešťovými
přeháňkami. Možná to byla i připomínka, aby
nám nebylo líto, že jsme ples Obce Lány a Muzea
T. G. Masaryka v Lánech přesunuli z ledna na
duben. V pátek i v sobotu probíhaly přípravy na
slavnostní večer. V sobotu večer se sokolovna zaplnila tanečními páry a věřím, že si všichni užili
příjemnou akci.
Ples zahájil svým vstoupením Aladdin taneční pár z Brna, Nicol Cupalová a Pavel Šmarda.
S touto show si pár vytančil 8. místo na mistrovství světa v show dance. Celým večerem nás provázel taneční orchestr Septet Plus Orchestra Dalibora Kaprase. Akci zvučilo duo Tomáš a Tomáš
Barochovi. Svou cateringovou premiéru úspěšně
zvládla Restaurace Narpa.
Novinkou plesu byla možnost zaplacení útraty
kartou. Myslím, že druhá dubnová sobota roku
2022 se nesla ve znamení tance, dobré hudby
a společného setkávání.

Děkujeme TJ Sokol Lány za zapůjčení prostor
pro konání plesu. Děkujeme sponzorům a partnerům plesu. Děkuji všem, kteří mají zásluhu na
přípravě a průběhu této pěkné akce i na úklidu
po ní. Fotogalerii z plesu najdete na FB obce
a část fotografií je také na internetových stránkách obce.
Jana Drastilová, Komise

společenského života v obci

V.A.D. přiveze do Lán
Včelařské divadelní rondo
Srdečně vás zveme v pátek 13. května 2022 od
20:00 hodin do lánské sokolovny, kam jsme pozvali lánský divadelní soubor V.A.D.
Uvidíte hru Úl s podtitulem „včelařské divadelní rondo“, která je komediální sondou do
ročního fungování jedné základní organizace
Českého svazu včelařů. Ve smyslu hudebního
ronda se střídá refrén spolkových schůzí s dějem
na jednotlivých stanovištích. Jsou včelaři něčím

specifičtí, nebo představují běžný vzorek populace? Jací jsou vlastně a co mají společného lidé
a včely? A vejdou se všichni do úlu?
Vstupenky v ceně 150,- Kč je možné zakoupit
před začátkem představení. Sokolovna bude otevřena od 18:00 hodin, abyste se mohli v divadelní kavárně příjemně naladit moravským vínem,
dobrou kávou nebo občerstvením.

Martina Hořejší

Májová veselice a výročí 90. let
založení obce baráčníků v Lánech
Obec Lány ve spolupráci s Vlastenecko-dobročinnou obcí baráčníků Lány-Vašírov pořádají
akci Májová veselice. Všichni jste srdečně zváni
na sousedské posezení a popovídání na lánské
návsi před Restauraci Narpa. Těšíme se na vás
v sobotu 28. května 2022 od 15:00 hodin.
Sousedské odpoledne zahájíme vystoupením
dětí z lánské mateřské školy. Následovat bude
vystoupení žáků Základní umělecké školy Stochov a naše pozvání přijal také Folklorní soubor
Čtyřlístek z Nového Strašecí. Od 16:00 hodin nám

bude k tanci i poslechu hrát kapela Staropražští
pardálové. Od 18:00 do 23:00 hodin převezme mikrofon Viola Richterová a kapela Akustik Band.
Pro děti bude na sokolském hřišti připravena
kreativní dílna na výrobu květinových věnečků
do vlasů a skákací hrad (15:00 – 19:00 hodin).
Od 17:00 hodin zde bude také divadlo pro děti
s pohádkou O perníkové chaloupce. V parčíku
nad obecním úřadem bude ZOO koutek. O občerstvení se postará Restaurace Narpa.

Jana Drastilová a Hana Schritterová

Výzva GULÁŠfest 2022
Opakování je matka moudrosti, a tak si dovolím zopakovat výzvu k přihlašování týmů do
soutěže o nejlepší specialitu GULÁŠfestu 2022.
Přebory ve vaření tisíckrát jiného oblíbeného
pokrmu se uskuteční v sobotu 23. července
2022 od 13:00 hodin na lánské návsi. Nejúspěšnější tým získá titul Vítěz GULÁŠfestu 2022

a sud piva. Propozice najdete
na internetových stránkách
Obce Lány v kalendáři akcí u akce GULÁŠfest
nebo pod tímto QR kódem. Soutěžit může kdokoli. Vyzvěte svého souseda, dejte v rámci spolku dohromady tým. Jana Drastilová, Komise

společenského života v obci

Kalendář akcí

12. 5. Přednáška Václava Vodvářky na
téma Podél potoka plného příběhů
od 18:100 hodin v Muzeu T. G. M.
13.5. Divadelní představení - Úl,
ve 20:00 hodin v sokolovně
(Sokol, V.A.D.), od 18:00 hodin
otevřena kavárna
14. 5. Turnaj v nohejbale „Memoriál
Pavla Sláničky“, za sokolovnou
(Náš Vašírov)
14. 5. Lánské aerovleky
Polétání velkých modelů letadel
elektro i spalovacích, vlekání
větroňů, modelářské letiště
(MK Lány)
21. 5. Zábavné odpoledne pro malé
i velké (MŠ Lány, SRPDŠ MŠ)
21.5. Zápas SK Lány x TJ Baník Lubná,
od 17:00 hodin na stadionu
V. Švolby Lány
21. 5. Závody Hobby horse,
od 8:00 hodin, modelářské letiště
22. 5. Turnaj „Vašírovský úsměvný
volejbal“ (Náš Vašírov)
27. 5. Bogrács gulyás
(Společně pro Lány a Vašírov)
28. 5. Májová veselice, s večerní zábavou,
od 15:00, na návsi
(Obec Lány, Baráčníci,)
28. 5. Skotské veselí 2022 (Náš Vašírov)
Červen Venkovní promítání filmu
(Náš Vašírov)
Červen Československá diskotéka
s Arnoštkem (Náš Vašírov)
4. 6. Župní přebor předškoláků v lehké
atletice, dopoledne na hřišti
za sokolovnou (Sokol)
4. 6. Předvádění plujících modelů na
Židovském rybníku (MK Lány)
4. 6. Letní venkovní zábava
se skupinou Vipiš od 18:00
do 22:00, (Bechnerův statek)
11. 6. Lánská smeč – Memoriál
J. Zelenkové, turnaj smíšených
družstev ve volejbale (Sokol)
11. 6. Zábava pod širým nebem
u hasičské zbrojnice (SDH TGM)
11. 6. Lány Open ve dvouhře (TK Lány)
14. - 15. 6. Školní akademie
Od 18:00 hodin v lánské sokolovně
(ZŠ Lány)
15. 6. Přednáška Králové Vzduchu,
Daniel Švec od 18:00 hodin
(Muzeum T. G.M.)
24. 6. – 26. 6. Soustředění sboru
Chorus Laneum

Bogrács guláš

Srdečně vás zveme na tradiční Bogrács guláš. Pro všechny, kteří pomohou s hlídáním
májky, připravíme guláš uvařený s láskou
pod taktovkou zkušeného kuchaře Ernersta
Kosára a jeho kuchařského týmu. Servírovat
se bude na návsi od 20:00 hodin před hospodou Narpa. Přijďte pobejt, potkat se s přáteli
a užít si přípravy na staročeské Máje.

Sdružení Společně pro Lány a Vašírov
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Přednášky
v Muzeu T. G. M.

Muzeum T. G. Masaryka v Lánech vás srdečně zve na dvojici zajímavých přednášek:
• Ve čtvrtek 12. května od 18:00 hodin
bude přednášet VÁCLAV VODVÁŘKA
na téma - PODÉL POTOKA PLNÉHO
PŘÍBĚHŮ.
„Vjeli jsme do deště, do mlhy a za Lánama
do Myší díry, která v té mlze a dešti vypadala, jako když se sjíždí ze špičky Grossglockneru.“ (Ota Pavel)
Prostředím plným příběhů – Myší dírou
s valdštejnskou myslivnou a s fürstenberskou bránou, místy provozování lesních
řemesel, posledním úsekem koněspřežky,
hospodami na mýtinkách a spoustou dalších lokalit – posluchače po pěšinkách provede lánský písmák.
•V
 e středu 15. června od 18:00 hodin bude
přednášet DANIEL ŠVEC na téma KRÁLOVÉ VZDUCHU.
PhDr. Daniel Švec představí význačné letecké události v Evropě a jména vynikajících československých pilotů z období
první republiky, kteří byli známí doslova
po celém světě. Kdo by v té době neznal
trojici – Široký, Hubáček, Novák. Každý
z tohoto trojlístku měl jiný osud a každý
příběh je svým způsobem neuvěřitelný.
Přednáška bude nejen o těchto letcích,
ale také o jejich předchůdcích. Vyzdviženy budou největší letecké soutěže 20. a 30.
let; především pak Olympijské hry v roce
1936 a IV. Mezinárodní letecký meeting
v Curychu v roce 1937. Přednášku doplní výstavka pozoruhodných artefaktů,
věcí denní potřeby, dokumentů, uniforem
a modelů věnovaných konkrétním letcům.

Irena Smržová, propagační

činnost Muzeum T. G. M.

Vítání občánků
do obce

ze školy

Co se dělo v dubnu březnu v MŠ
6. 4. dorazilo do školky Planetárium
Ve třídě Kytičky si děti společně vyse vzdělávacím programem: „Vestvořily planetu Zemi z barevných
mír – planety“.
šátků, zobrazily na ní, co je pro ně
Děti byly velice překvapeny, neboť
důležité. Dozvěděly se o třídění odprojekce probíhala v nafouknutém
padu a o jeho následné recyklaci,
stanu a byla řešena prostorově. Proo tom, kde se bere voda v přírodě
to všechny velice zaujala a zanechala
a jak se o ni staráme. Děti navštívily
v dětech díky možnosti nahlédnout
čističku odpadních vod. V den svátdo mateřské
do vesmíru velký zážitek. Prohlédly
ku Země 22. 4. děti nakreslily svoje
školky
si všechny planety a také se o nich
přání pro Zemi.
zábavnou formou něco dozvěděly.
25. - 29. 4. Tento týden se nesl
8. 4. proběhl v Základní škole Lány zápis do v duchu kouzel a čar. Děti si užívaly her a soutě1. třídy.
ží, naučily se krásné písničky a básničky. Na zá30. 3. navštívili nejstarší předškoláci ze třídy věr týdne byly třídy plné čarodějnic a čarodějů
Sluníčka, Sovičky, Zajíčci první třídy v ZŠ Lány. a děti si pořádně zařádily. Zároveň tento týden
Seznámili se se školním prostředím, starší ka- probíhal sběr starého papíru.
marádi jim předvedli, co už zvládnou, společně
27. 4 se konal v mateřské škole Den otevřese zapojili do počítání a recitace. Navzájem si ných dveří. Na děti a jejich rodiče čekala propředali vytvořené dárečky. U prvňáčků se jim hlídka mateřské školy, seznámení s prostory
velice líbilo a moc už se do školy těší.
tříd, šaten a jídelny. Děti si mohly pohrát ve tříZa rohem čekaly Velikonoce a děti ze třídy dě i na zahradě mateřské školy.
Kytiček se na ně náležitě připravovaly. Učili
Když se nové děti s mateřskou školou dobjsme se velikonoční písničky a koledy, zdobili ře seznámí, budou snáze a bez velkých obav
vajíčka a na parapetech nám rostlo jarní osení, v měsíci září trávit první dny s novými kamakteré si děti samy zasadily.
rády a paními učitelkami. Popovídáme si, co by
Povídali jsme si, proč se plete pomlázka, proč mělo dítě zvládnout před nástupem do školky,
chlapci chodí na koledu a co za ni dostávají, co vše bude potřebné přichystat do mateřské
jaké se dodržují zvyky a proč a co se dělalo dříve školy. Seznámíme rodiče, jak děti motivovat pro
a nyní.
bezproblémový přechod do předškolního zaříZajíčkovu stezku si postupně prošly děti ze zení. Rodiče se dozvědí vše potřebné k adaptaci
všech tříd. Na začátku je čekal vzkaz od zajíčka dětí v prvních dnech pobytu v mateřské škole.
a sdělení, že je na konci bude čekat odměna. Ale Doporučíme i vybavení dítěte do předškolního
pouze v tom případě, že správně vyřeší úkoly na zařízení. Rodiče se dozvědí, které kompetence
jednotlivých stanovištích a zapíšou řešení do ta- a dovednosti by dítě mělo před nástupem do
jenky. Na devíti stanovištích si děti prověřily, co školky zvládnout. Přiblížíme jim i organizaci
jsme si povídali o Velikonocích.
dne v mateřské škole, aby si maminky a tatínZajíčkova stezka zůstala k dispozici i během kové mohli s dětmi o školce doma povídat. Převelikonočních svátků, aby si ji mohli projít i ob- dáme i drobné dárky, které vyrobily děti ze třídy
čané Lán a užili si ji tak jako my.
Zajíčků pro nové kamarády.
19. - 23. 4. Na školu v přírodě ve Šlovicích
29. 4. a 6. 5. proběhla dopolední návštěva
vyrazily děti s úsměvem. Věříme, že prožijí pří- předškoláků v Základní škole Lány. Předškoláci
jemný týden plný her a zábavy. Jaká dobrodruž- měli možnost seznámit se s paní učitelkou. Poství děti prožijí se skřítkem Smrkáčkem a s jeho znali prostředí školy, zasedli poprvé ve školní
kamarády, vám přiblížíme v dalším vydání Lán- lavici a vyzkoušeli si zážitkovou metodou hru
ského zpravodaje.
s cizím jazykem.
19. - 22. 4. Týdenní projekt v MŠ: „Den Země“.

Miluše Vaněčková, ředitelka MŠ Lány

OKÉNKO

Sbor pro občanské záležitosti při Obecním
úřadu v Lánech pořádá pravidelně slavnostní individuální obřady uvítání narozených občánků.
Nabízíme tímto rodičům, kteří mají zájem po narození miminka zúčastnit se obřadu Vítání občánků, aby mě kontaktovali
ideálně e-mailem: dasakratka5@seznam.
cz a domluvíme podrobnosti. Obřady pořádáme jednotlivě, pro každé miminko
zvlášť, a je tak možné, pozvat si rodinu či
přátele. K obřadu není potřeba žádných
dokladů. Vítání občánků je určeno dětem s trvalým pobytem v Lánech a Vašírově. Nejbližší termín Vítání občánků je
25. června 2022.

Dagmar Krátká, předsedkyně SPOZ
Děti v Mateřské školce Lány při projektu Den Země.

   společenské dění
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Dubnové zprávy ze školy
• 30. 3. - Předškoláci z lánské mateřské školy
navštívili v obou prvních třídách své budoucí spolužáky. Děti si společně hrály, počítaly,
zpívaly, recitovaly a pracovaly s interaktivní
tabulí.
• 4. 4. – Druháci v Muzeu v Novém Strašecí
absolvovali „Velikonoční dílničku“, povídali si
o tradicích a tvořili velikonoční zápichy. Měly
možnost zhlédnout i výstavu „Zvířata na pranýři“.
• 8. 4. – V odpoledních hodinách se konal zápis do 1. třídy pro školní rok 2022/2023. Dostavilo se 34 předškoláků, z nichž pět zvažuje
odklad školní docházky o jeden rok. Pro příští
školní rok bude otevřena jedna první třída.
• 12. 4. – Žáci 4. A se vypravili do expozice Keltové na Rakovnicku v Muzeu v Novém Strašecí za programem „Po stopách keltské hlavy“.
• 13. 4. – Druháci vyjeli do nedalekého Křivoklátu, kde měli v Informačním a vzdělávacím
středisku LS a blízkém okolí připravený program s názvem „Zvířata v lese“. Projektový
den byl včetně dopravy financován z projektu
Šablony III - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání.
• 14. 4. – Školáci si užili jeden prázdninový den
napojený na velikonoční svátky.
• 20. 4. – S vedením školy se sešli zástupci žákovské rady.
• 21. 4. – Na třídních schůzkách učitelé hodnotili chování a prospěch žáků za 3. čtvrtletí
školního roku.
• 23. 4. – Sobotní úklidové akce „Ukliďme svět,
ukliďme Česko!“ se účastnila skupina 15 dětí
a 10 dospělých. Uklízeli svahy podél obchvatu
Lán.
• 25. 4. – Žáci 7. A necelý týden před tradičním
Pálením čarodějnic vyzdobili stromy před

my a děti

Základní škola Ch. G. Masarykové
Narpou. Na výrobě přízdob se podílely děti
z 6. A, 7. A a 8. třídy.
• 28. 4. – Pro skupinky dětí ze ZŠ Kamenné
Žehrovice, ZŠ Stochov, ZŠ Tuchlovice a ZŠ
Lány byly v naší geografické učebně, která
byla vybudována v létě 2019 v rámci projektu
„Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury
pro vzdělávání v Základní škole Charlotty Garrigue Masarykové Lány“, připraveny aktivity
na téma „Zemské živly“ zaměřené na badatelskou výuku.
• 28. 4. - Žáci 1. – 3. ročníku vyjeli do kladenského divadla Lampion za inscenací „Malý
strom“ inspirovanou tvorbou spisovatele Forresta Cartera o čerokíjském pohledu na svět
a jeho obyvatele.
• 29. 4. – V rámci spolupráce mezi naší školou
a MŠ Lány proběhla v jazykové učebně pod
vedením paní učitelek Adamové a Tiché hodina angličtiny pro skupinu předškoláků.
• Potěšilo nás umístění žákyně 9. třídy Barbory
Stanické na 11. místě okresního kola Olympiády z českého jazyka.

Iveta Vrabcová, ředitelka školy

Atletické závody
předškolních dětí

V sobotu 4. června 2022 se od 9:30 cca do
12:00 hodin budou konat v areálu víceúčelového sportoviště za lánskou sokolovnou
atletické závody předškolních dětí. Závodit
se bude v běhu, hodu tenisákem a skoku do
dálky. Po skončení závodu bude opékání
buřtů a doprovodný program pro děti. Startovné je pro členy Sokola 50,- Kč, nečleny
100,- Kč. V případě zájmu o start dětí je
nutné přihlášení elektronicky předem do
2. června 2022 do 23:00 hodin. na www.
zpabudecska.cz. Přihlášení na místě nebude
z organizačních důvodů možné.Redakce

Z veřejného
zasedání
Dokončení ze strany 1

• způsob pořizování Zprávy o uplatňování územního plánu obce Lány úřadem
územního plánování, a to postupem podle § 6 odst. 1. písm. c) stavebního zákona a určilo dle požadavků stavebního
zákona pro toto volební období pana
Karla Skleničku, starostu obce, jako zastupitele, který bude spolupracovat při
pořízení Zprávy o uplatňování územního plánu obce Lány, příp. změny územně
plánovací dokumentace s Magistrátem
města Kladna, oddělením architektury,
územního plánování a rozvoje města
• počet členů zastupitelstva obce na období 2022 – 2026 na 11 členů.

Tereza Lomberská

Pálení čarodějnic mělo rekordní návštěvnost
Přinášíme vám rychlou reportáž z víkendového
pálení čarodějnic. Po dvouleté přestávce to byla
vydařená akce. Počasí se vydařilo. Návštěvníků
přišlo snad úplně nejvíc v historii. Děkujeme
lánským modelářům za poskytnutí bezkonkurenčního prostoru pro pořádání letošní Valpuržiny noci.
Program začal pořízením společné fotografie všech čarodějnic. Odměnou jim byla očouzená dřevěná pamětní medaile. Následovala
akce mladých (malých) hasičů pod vedením
pana Brtny. V sedm hodin zapálili Karel Sklenička (starosta), Vladan Picka (modeláři), Petr
Králíček (hasiči) a myšák Eda (Diskotačení)
společně hlavní hranici, kterou postavil Sbor
dobrovolných hasičů. Čarodějnici Hexubu, jež
filipojabubské vatře dominovala, dodaly děti ze
školní klubovny.
Do setmění krášlila paní Boušková děti smývatelným tetováním. Myslím, že ještě v pondělí
se spousta dětí pyšnila umělecky provedenou
kérkou. Nechyběl ohňostroj. Pozorování noční
oblohy s Jirkou Luskou se zúčastnilo 12 dospělých zájemců a pár dětí. Celý večer pěkně hrála
kapela KUPA. Na konci akce už tedy měli hudebníci pěkně zkřehlé prsty, ale k přídavku dvou

Foto: Jakub Joachim
písniček jsme je přemluvili. Po jedenácté hodině jsme se přemístili k hlavnímu ohni a ještě po
druhé hodině ranní zde sedělo dvacet vytrvalců včetně skvělého kytaristy. Hrálo se, zpívalo

a bylo veselo. Na letišti do rána zůstalo jedno
obytné auto a jeden stan s osazenstvem.
Zpestřením tradiční filipojakubské akce bylo
překvapení Báry Ladrové. Bára s dětmi, s maminkami a s jedním tatínkem z aerobik-týmu
připravila vystoupení čarodějnic. K jejich reji se
připojilo i několik divoženek. Vyzdobeným povozem je až na letiště přivezl čaroděj pan Vomel.
Bistro Pod Branou velice děkuje všem, kteří
se zastavili v jeho stánku a podpořili jeho první
účast na této prima akci. Jen pro zajímavost: vypilo se 620 piv!
Bistro Pod Branou děkuje organizátorům za
pozvání a těší se opět za rok na shledanou při
dalším pálení čarodějnic.
Děkujeme všem návštěvníkům za vytvoření
skvělé atmosféry, partnerům akce, pomocníkům a dobrovolníkům, kteří se na akci podíleli,
fotografům, zejména pak Lauře Klokočníkové
a Jakubovi Joachimovi, za příspěvky. Fotografie
a videa, a že jich je, najdete na facebooku Obce
Lány. Výběr z fotografií se objeví na internetových stránkách Obce Lány. Zachovejte nám přízeň. Těšíme se na setkání při další společné akci.

Jana Drastilová,

Komise společenského života v obci
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Obůrka na Nových
Dvorech
Lesní správa Lány oznamuje, že otevírá pro
návštěvníky ukázkovou obůrku s vyhlídkovou terasou v termínu od 30.4.2022 do
15.10.2022 v následujících časech: Pondělí
- neděle 9:00 - 19:00 hodin a ve státní svátky
9:00 - 19:00 hodin. Vstupné činí 15,- Kč děti
a 30,- Kč dospělí. 
Petra Šolcová

Po rekonstrukci se otevře
Muzeum A. G. Masarykové

Co se děje
na lánské radnici

• Zastupitelé se zabývají nabídkou ke koupi bývalého Muzea sportovních vozů od
současného majitele. Proběhla opakovaná jednání o ceně za budovu a přilehlý
pozemek a rovněž i o nabízené velikosti
pozemku. Na pozemku pod budovou bývalého muzea vázne zástavní právo a prodávající musí před prodejem obci učinit
příslušné kroky k jeho odstranění.
• Je hotova projektová dokumentace na rekonstrukci vodovodního a kanalizačního řadu v ulici V Chaloupkách. Tuto část
budou financovat VKM, které už vypsaly
výběrové řízení. Realizace prací pod povrchem bude cca od června do září letošního
roku. Obec následně vybere dodavatele nového povrchu komunikace. Ten bude hrazen z rozpočtu obce. Realizace asfaltového
povrchu se předpokládá v říjnu 2022.
• Byla dokončena projektová dokumentace
na povrch komunikace ulice Sadová jih.
Byla podána žádost o stavební povolení.
• Zastupitelé se zabývali návrhy na přístavbu nad tělocvičnou ZŠ Lány. Škola získá
dvě nové učebny a kabinet a strop v tělocvičně se zvýší cca o 1,1 m.
• V ulicích Zahradní a Ječná a v části ulice
Čs. armády bylo vyměněno veřejné osvětlení za úspornější a s lepší svítivostí.
• Obec by měla přispívat Středočeskému
kraji na dopravní obslužnost obce. Konkrétní částka nebyla dosud stanovena,
proběhla jednání za účasti starostů všech
obcí a Středočeského kraje.
• Je zpracovaný projekt na výměnu současných akumulačních kamen v budově
I. stupně ZŠ Lány za radiátory. Bude vypsáno výběrové řízení.
•
Jsou hotové rozpočty na rekonstrukci
povrchů v ulicích Krátká, části Čs. armády a mezi ulicí K Lipce a odbočkou před
Zahradní ulicí. Realizace všech vyjmenovaných úseků bude závislá na volných
finančních prostředcích v rozpočtu obce
v letošním roce.
• Byly vyměněny výplně v obou zastávkách
u hřbitova. Zastávky budou monitorovány kamerovým systémem z důvodu opakovaného vandalismu.
• Zastupitelé diskutovali nad návrhem uspořádat v září 2022 sochařské sympozium.
Starosta Karel Sklenička osloví dodavatele
kamene z minulých sympozií.

Martina Hořejší

spolkový život

Opravená budova Muzea
Alice G. Masarykové nyní
září na rozhraní ulic
Za Školou a U Špýcharu.
Slavnostní otevření Muzea Alice G. Masarykové
a Českého červeného kříže je naplánováno na druhou polovinu června letošního roku. Přesný termín
bude upřesněn v červnovém čísle Lánského zpravodaje.
Nedílnou součástí Muzea T. G. Masaryka
v Lánech je Pamětní síň Alice Garrigue Masarykové a Českého červeného kříže. Alice
G. Masaryková se zapsala do historie nejen
jako nejstarší dcera prvního československého prezidenta T. G. Masaryka, ale také jako
zakladatelka a první předsedkyně Československého červeného kříže a neochvějná podporovatelka svého otce v době nemoci své
matky i po její smrti. Intenzivně se věnovala sociální oblasti. Její aktivity zahrnovaly péči o děti
a nezaměstnané. Zaměřila se především na zdravotní péči v nemocnicích, podílela se na moderním přístupu ke školení ošetřovatelek a sociálních pracovníků. Známé je rovněž její úsilí
o zlepšování postavení žen včetně zajištění jejich
vzdělávání.
Dům, ve kterém se pamětní síň nacházela, nechala Alice Masaryková v roce 1928 vybudovat na
vlastní náklady pro místní pobočku Československého červeného kříže. Stojí na rozhraní ulice Za
Školou a U Špýcharu. Budova pak sloužila jako
vzorný sociální dům a až do roku 1991 jako poradna pro matky s dětmi. Slavnostnímu zahájení
výkopu základů byli v neděli 27. května 1928 přítomni dr. Alice Masaryková, prezident T. G. Masaryk, ministr zahraničí Edvard Beneš a američtí
hosté (dochovaly se i filmové záběry).
Dne 2. května 2002 byla slavnostně otevřena
Pamětní síň Alice G. Masarykové a ČČK pro veřejnost. Jelikož byl objekt v majetku Českého červeného kříže, spravovalo jej na základě smlouvy
uzavřené mezi oběma institucemi Muzeum T. G.
M. Rakovník – pobočka Muzeum T. G. Masaryka
v Lánech. Situace se změnila v roce 2017, kdy byl
objekt čp. 200 v ulici Za Školou za 2 miliony korun odkoupen Úřadem Středočeského kraje a stal
se součástí Muzea T. G. M. Rakovník.
Původní expozice byla situována do dvou místností v přízemí a jednoho pokoje v patře. V přízemí se nalézala dobová čekárna pro matky s dětmi
z období první republiky a ve druhé místnosti si
mohli návštěvníci prohlédnout zrekonstruovaný
pokoj Alice Masarykové s autentickým nábytkem z jejího pražského bytu. V prvním patře
byla zdokumentována historie Červeného kříže

v období první světové války. Bohužel, celá budova byla už od dob vlastnictví Československým
červeným křížem celkově ve špatném technickém
stavu. Proto Muzeum využilo výzvy Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)
a v roce 2017 připravilo projekt pro rekonstrukci budovy a instalaci nové expozice. Projekt sice
uspěl, ale v konkurenci dalších aktivit již na něj
nebyly alokovány finanční prostředky. Nakonec
ale finance alespoň na rekonstrukci objektu schválil zřizovatel Muzea, Středočeský kraj, a po peripetiích s výběrovým řízením se konečně dne 18.
března 2020 začalo inovovat. Začátkem září 2020,
téměř po třech letech, navíc přišla zpráva, že byly
uznány finanční prostředky na původní projekt
zpracovaný pro IROP. Rekonstrukce se tak začala
opět řídit iropovými pravidly, ale zároveň byla též
zajištěna finanční stránka akce. Autoři projektu se
také rozhodli změnit název objektu z Pamětní síně
Alice G. Masarykové a ČČK na Muzeum Alice G.
Masarykové a ČČK, což lépe odpovídá současným
muzejním standardům.
Díky dotaci tak bylo možné kompletně zrekonstruovat celou stavbu. Došlo např. k novému
vystavění krovu a střechy, k vybudování nového
zdroje topení, ke kompletní výměně elektroinstalace a rozvodů vody, k odvlhčení objektu, k rekultivaci zahrady a k umístění pítka v zahradě. Celý
objekt je bezbariérový včetně bezbariérové plošiny a toalety pro hendikepované návštěvníky. Díky
iropové dotaci zároveň vznikla zcela nová a modernizovaná expozice, která návštěvníky seznámí
s historií domku, který dlouhá léta sloužil jako
poradna pro matky s dětmi, s osobností Alice G.
Masarykové a s historií Červeného kříže včetně
Československého červeného kříže.
V přízemí domu budou moci příchozí opět navštívit rekonstruovaný byt Alice G. Masarykové
a dobovou čekárnu pro matky s dětmi, nyní ale
zasazenou do nově instalované moderní expozice.
V přízemí je také situována zcela nová pokladna se
zázemím pro průvodce. V prvním patře budovy se
expozice věnuje historii světového Červeného kříže s důrazem na období první světové války. Prostor je zde ale řešen tak, aby se dal využít i k přednáškám a k besedám či jako místo k setkávání.
Všechny prostory doplňuje moderní audiovizuální technika s na míru navrženými filmovými
projekcemi, vizualizacemi, a dokonce s interaktivními hrami.
Mgr. Magdalena Elznicová Mikesková,
ředitelka Muzea T. G. M. Rakovník

rozhovor
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Bechnerův statek otevírá restauraci

S příchodem jara vstoupil na lánskou gastronomickou scénu nový podnik. A to přímo v centru Lán, na
staronové adrese, Masarykově nám. č. 18, kde již v minulosti restaurace fungovala. Bývalý hotel/restaurant Classic a přilehlý areál s Muzeem sportovních vozů koupil pan Aleš Vítek a společně se svou rodinou
se rozhodl vrátit historicky největší usedlosti ve vsi její někdejší krásu – a ostatně i název. Objekt doháněl
od podzimu loňského roku zanedbanou údržbu, ale prodělal i důkladnou renovaci prostor. Nový majitel
upustil od provozování klasického denního hotelnictví a rozhodl se nabídnout velkorysé prostory Bechnerova statku pro setkávání lidí při oslavách výjimečných životních příležitostí a jubileí.
Čelní budovu Bechnerova statku, původní obytné selské stavení, si od nového majitele pronajal
Petr Šidík se svou ženou Janou, aby zde provozovali denní restauraci. Pohybují se v gastronomii
celý svůj profesní život, mají zkušenosti s vedením Pavilonu a Altánu Grébovka v Havlíčkových sadech v Praze a pražského Hamerského
sklípku. Do Lán se přistěhovali v roce 2012.
Petře a Jano, vím, že za sebou máte náročné,
téměř tříměsíční přípravy k zahájení podnikání. Je za vámi generální úklid celého interiéru
restaurace a kuchyně a renovace kuchyňského
zařízení. Myslím, že nepřeháním, ale vzali jste to
doslova z gruntu, když je to na Bechnerově gruntě, přímo od podlahy po strop. To vše vám a vašim zaměstnancům zabralo desítky hodin práce.
Vaším cílem bylo otevřít restauraci začátkem
května. To se vám povedlo, první návštěvníky
jste přivítali v pátek 6. května.
Co návštěvníci spatří, když otevřou vchodové
dveře?
Pořídili jsme do celé restaurace nový interiérový nábytek – židle a desky stolů. Vkusný dřevěný obklad stěn jsme ponechali, protože se do
stylu naší restaurace hodí, stejně jako dřevěné
lavice; nové je však jejich čalounění.
Vyměnili jsme osvětlení restaurace, stropová
svítidla i nástěnné lampičky, včetně osvětlení
baru. Bar zůstal na stejném místě v původním
provedení, nové je výčepní zařízení, kávovar
a další nezbytnosti. K předkládání pokrmů jsme
pořídili nový výběrový servis – tradiční prvorepublikový silnostěnný porcelán.

Restaurace byla nově vymalovaná a oknům se
dostalo nových záclon a závěsů.
Prostor uvnitř atria jsme vybavili novým zahradním nábytkem.
Zajistit nové vybavení nebylo pro nás úplně
jednoduché, protože dodací lhůty některých
technologií a gastro-zařízení jsou v současné
době na velmi dlouhé. My jsme však řadu nových věcí do restaurace a do kuchyně potřebovali opravdu rychle, abychom vše stihli k datu,
které jsme si určili, a to nás samozřejmě přivádělo do stresových situací.
Všechno nakonec vyšlo, ale bylo to mnohdy
„za minutu dvanáct“. Chceme dodat, že to, co
návštěvníci neuvidí, je vygruntovaná kuchyň,
vybavená novým gastro-zařízením, aby splňovala současné standardy moderní kuchyně. Na
zlepšování interiéru ještě budeme pracovat, protože v zásobě máme další nápady. Ale to budeme
dělat už za provozu.
Zmínili jste, že jste si do Lán přivedli zkušený
gastronomický tým, představíte nám ho blíže?
V kuchyni šéfuje Láňák Jakub Smolík, který
má za sebou praxi v několika pražských restauracích a také řadu kuchařských soutěží. Jakub si
do svého kulinářského týmu přivedl další dva šikovné a vyzkoušené kolegy – Tomáše a Petra. Za
barem bude obsluhovat hosty trio našich kolegů
z minulého působiště – Veronika, Jakub a Jirka.
Všichni jsou zkušení profesionálové.
Předložíte nám jídelníček? Na co byste nás pozvali?

Horní řada: Jana Šidíková, číšník Jirka a servírka Veronika, kuchaři Tomáš a Petr.
Spodní řada: Petr Šidík, číšník Kuba, kuchař Jakub Smolík.

Z naší stálé nabídky bychom doporučili dušenou kančí kýtu na šípkové omáčce,
vepřovou panenku sous-vide s chedarovou
omáčkou nebo konfitovaná kachní stehna.
Dále zařadili kuchaři do jídelního lístku burgery s trhaným vepřovým masem, grilovaný
filet z candáta, ale také zeleninové saláty nebo
dukátové buchtičky s vanilkovým krémem.
Během týdne budeme mít aktuální polední menu a o víkendech doplníme stálý lístek
speciální nabídkou. Teď právě začíná sezóna
chřestu, takže zveme milovníky „šparglu“ na
víkend 14. - 15. května, kdy budeme mít v jídelníčku pokrmy z této jarní zeleniny.
Jaké pivo čepujete? Podle názvu vidím, že se
jedná o menší pivovar.
Vybrali jsme si osvědčený regionální pivovar Kamenice nad Lipou z pomezí Vysočiny
a Jižních Čech. Máme s jeho stálou kvalitou
a osvědčenou chutí dobrou zkušenost z minulého působiště. Do budoucna bychom nabídku chtěli rozšířit.
Jaká je otevírací doba restaurace?
Otevřeno bude 7 dní v týdnu, pondělí až
čtvrtek od 11:00 do 22:00 hodin, v pátek
a v sobotu od 11:00 do 23:00 hodin, v neděli
do 21:00 hodin.
Zmínili jste, že jste pořídili nový zahradní
nábytek. Předpokládám, že jste obnovili zahrádku v atriu, která byla během letní sezóny
velmi oblíbená.
Ano, kapacita obnovené zahrádky činí
v tuto chvíli 80 míst. Věříme, že za hezkého
počasí bude atrium hojně využívané pro svou
útulnost a možnost klidného posezení. Na
úpravách zahrádky ještě budeme pracovat,
chceme vytvořit prostor i pro děti. K tomu
máme v restauraci k dispozici 30 míst a v salónku 34 míst.
Plánujete v průběhu letní sezóny nějaké
speciální akce?
První akcí, na kterou bychom chtěli všechny pozvat, je venkovní taneční zábava s lánskou skupinou Vipiš v sobotu 4. června od
18:00 do 22:00 hodin. hodin. Během léta a na
zbytek roku plánujeme další akce: např. jazzové a taneční večery, degustace, dostali jsme
nabídku i na Kofokino. To vše je zatím v jednání a postupně budeme o akcích dávat vědět.
Nyní se s celým týmem soustředíme na
„zkušební, „startovní“ nebo řekněme „zátěžový“ provoz. Těšíme se na všechny zákazníky. Na znovuotevření restaurace jsme si dali
opravdu záležet a uděláme vše pro to, abyste
se u nás vždy dobře najedli, napili a pobavili. Jistě nebude zpočátku vše na sto procent,
ale věříme, že postupně vše vyladíme k oboustranné spokojenosti, aby se k nám hosté rádi
vraceli. Zveme srdečně všechny lánské a vašírovské sousedy a těšíme se na „staronové“
hosty.
Děkuji za rozhovor. Přeji vám hodně spokojených návštěvníků, hodně sil a dobrý vítr
do plachet!
Martina Hořejší
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Nábor do SK Lány

Fotbalový nábor chlapců a dívek pořádá
Sportovní klub Lány. Máme zájem zejména
o ročníky 2009 a mladší. Tréninky jsou každou středu a pátek od 16:30 do 18:00 hodin.
V případě zájmu zveme zájemce na trénink
nebo zavolejte na tel. 603 217 707.

Jaroslav Dundr, trenér

Župní valná
hromada

Měli jsme tu čest přivítat v sobotu 23. dubna
v lánské sokolovně delegáty a vyslance valné
hromady Župy Budečské. Lánské sokolky
připravily pro tuto událost malé občerstvení. Všichni přítomní ocenili vzhled a čistotu
naší sokolovny.
I tato valná hromada byla volební. Delegáti zvolili novým starostou župy Budečské
pana Petera Szénásyho (starosta TJ Křivoklát), členkami předsednictva župy byly
zvoleny ještě dvě členky TJ Sokol Lány –
Jana Porcalová jako župní náčelnice a Václava Nováková. Po skončení valné hromady
činovníci navštívili lánský hřbitov, aby položili kytici na hrob prezidenta Masaryka.

Václava Nováková

2. ročník Hobby
Horsing v Lánech

Dovolujeme si vás pozvat na 2. ročník soutěže Hobby Horsing, která se bude konat
v sobotu 21. května 2022 od 8:00 hodin na
modelářském letišti na Kopanině.
Závodit se bude ve třech disciplínách,
a to ve westernu, drezuře a parkuru. Přihlásila se nám velká spousta závodníků
napříč naší republikou, kteří nám ukážou,
co nového se od předešlého ročníku naučili. Přijďte je svým potleskem a fanděním
podpořit. Na místě bude i možnost občerstvení.
Miroslav Brtna

Nohejbalový
turnaj trojic

Spolek Náš Vašírov, z.s. a Obec Lány pořádají v sobotu 14. května 2022 od 9:00
hodin na hřišti za sokolovnou Nohejbalový turnaj trojic. Soutěž je určena pro
všechny rekreační sportovce. Zájemci
se mohou přihlásit u Viléma Hamouze,
tel. 725 068 965 nebo u Daniela Švigára,
tel. 606 426 143. 
Redakce

sportovní dění

B-družstvo zvítězilo ve finále
krajského přeboru 2. třídy
Stolní tenisté si připsali v letošní sezóně další
úspěch: B-družstvo vyhrálo krajský přebor 2. třídy
a má právo postupu do KP 1. třídy.
B-družstvo nejdříve vyhrálo s náskokem 11 bodů
dlouhodobou část KP 2. třídy. V následujícím
Play-Off v semifinále vyřadilo jednoznačně družstvo Úholiček a ve finále, hraném na 2 zápasy,

zvítězilo nejtěsnějším rozdílem nad družstvem
Buštěhradu. První zápas, hraný v Buštěhradu,
vyhráli domácí 10:8 na zápasy. Odvetu v lánské
sokolovně vyhrálo naše družstvo stejným výsledkem. Rozhodovalo skóre a díky lepšímu poměru
setů získalo naše družstvo 1. místo a právo postupu do krajského přeboru 1. třídy.
Milan Moravec

Základní sestava B-družstva: zleva Lukáš Chrt, David Běloušek, Jirka Hrbek, Milan Moravec

Tenisové kurty otevřeny
Po skončení saunovací sezóny začíná v tenisovém
areálu okamžitě další aktivita – tenis. Všechny
čtyři kurty jsou již prakticky připraveny na hru.
V první části sezóny (květen – červen) probíhají,
samozřejmě kromě tréninků, mistrovské zápasy družstev. Letos máme v soutěžích zastoupena
družstva dorostu a dospělých. Poté, tzn. hlavně
během prázdnin, budou pořádány turnaje jednot-

livců. Veškeré detaily o těchto akcích jsou uvedeny
na našich stránkách https://tenis.lany.cz/ v sekci
„Provozní kalendář“. Jeden z tenisových kurtů
je trvale rezervován (samozřejmě mimo konání
zápasů a turnajů) pro hru nečlenů, tedy tenistů
mimo naši členskou základnu, takže zveme do
našeho tenisového areálu v Lesní ulici všechny zájemce o hru.  Petr Moravec, předseda TK Lány

Rozvrh lánské sokolovny
9:00 – 10:00

13:40 – 15:20
15:30 – 16:00
16:00 – 17:00

17:00 – 18:00

18:00 – 19:00

19:00 – 20:00

20:00 – 21:00
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Aktuální úřední hodiny
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