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univerzita a šzP Lány poskytnou
ubytování rodinám studentů

jaro

Původně jsem si myslel, že březnový
Česká zemědělská univerzita a Školní zemědělský
Sbírka bude shromažďována na vrátnici Školúvodník budu věnovat blížícímu se jaru.
podnik Lány pomáhají uprchlíkům z Ukrajiny. Ve ního zemědělského podniku v Lánech, ZámecBohužel, události posledních dní ve
studentské ubytovně v Lánech bude ubytováno ká 419, Lány, každý den v čase 6:00-19:00 hod.
východní Evropě to podstatně změnily.
celkem 50 uprchlíků. Jedná se o příbuzné ukrajin- V případě dotazů se obracejte na Jitku Břehovou,
Nikdy mne ani ve snu nenapadlo, že se
tel: 602 604 498, brehova@lany.czu.cz.
ských studentů, především o matky s dětmi.
ve svém úvodníku Lánského zpravodaje
Předem děkujeme za Vaši štědrost, která pobudu zabývat válkou, která se odehrává
Pro ukrajinské uprchlíky vyhlašujeme materiální může vytvořit důstojné a bezpečné prostředí pro
na Ukrajině, nedaleko našich bývalých
sbírku, aktuálně v Lánech potřebujeme trvanlivé dočasný pobyt ukrajinských uprchlíků před váhranic z doby, kdy jsme ještě byli Českopotraviny a úklidové prostředky.
lečným konfliktem.
Jitka Břehová, ŠZP Lány
slovensko.
Z vývoje událostí je vidět, že Rusko
se na tuto válku pečlivě připravovalo již
velmi dlouhou dobu a zbytek světa tomu
přihlížel a chlácholil se tím, že přece
Sbor dobrovolných hasičů T. G. Masaryka Lány Vás srdečně zve na Hasičský ples, který se koná
není možné, aby k něčemu tak hroznév sobotu 26. března 2022 od 20:00 hodin v lánské sokolovně. Předprodej vstupenek bude od
mu ve 21. století došlo.
14. března na Obecním úřadu v Lánech.
Bohužel je to však realita, se kterou
K tanci a poslechu bude hrát skupina Černý brejle. Připravena bude tombola. Občerstvení
se musí nejen Evropa, ale i celý svět pozajištěno. Vstupné 150,- Kč. Společenský oděv nutný!
pasovat, a nebude to vůbec jednoduché.
Srdečně zvou členové spolku SDH T. G. M. Lány
Věřím, že snad nakonec zvítězí zdravý
rozum a věci se alespoň částečně dají do
pořádku.
Bohužel, výsledkem toho bude, že
Evropa již nikdy nebude taková, jakou
jsme ji znali na přelomu 20. a 21. století.
S přicházejícím jarem je tady snad přece
jenom jedna dobrá zpráva.
Ta říká, že pomalu končí další vlna
pandemie Covidu-19 a ruší se většina
epidemiologických opatření přijatých
k potlačení tohoto onemocnění. Doufejme, že se alespoň v tomto směru navrátí
vše do normálu.
Obec Lány má připraveno velké
množství kulturních, společenských
i sportovních akcí a já pevně věřím, že se
nám je všechny povede zorganizovat tak,
jak jsme byli zvyklí v předcovidových
U příležitosti 172. výročí narození prezidenta T. G. Masaryka uspořádalo Muzeum T. G. M. pestrý proletech. Přes to všechno však musíme
gram, který navštívilo více jak 400 návštěvníků. V Muzeu mohli potkávat dobově oblečené prvorepublikové
zůstat velice obezřetní a být připraveni
postavy, mezi kterými nechyběl
sám prezident
Masaryk. K vidění byl
historický
vůz Bugatti.
ormačnínalist
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to, že se na podzim může nějaká další
Během dne vystoupil lánský smíšený sbor Chorus Laneum, uskutečnil se i pietní akt na lánském hřbitově.
vlna covidu objevit. Protože štěstí přeje
připraveným.
Obec Lány ve spolupráci s Muzeem T. G. Masaryka v Lánech srdečně zve na
Přeji všem lánským spoluobčanům
příjemné prožití nadcházejícího jara.
Dne 14. prosince 2020 proběhlo v lánské soko· odměny členům finančního a kontrolního

Pozvánka na hasičský ples
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Úvodník

Veøejné zasedání

JArNÍ pLeS

lovně poslední veřejné zasedání zastupitelstva
výboru dle návrhů předsedů výborů;
· přijetí daru pro Základní školu v Lánech –
obce Lány v roce 2020 .
Koná sea schválili:
v sobotu 9. dubna 2022„1od
hodin
v lánské
sokolovně.
ks 20:00
praktická
sada do
hudební výchovy“
Zastupitelé projednali
v
hodnotě
4.964,Kč
od
Statutárního
města
tanci
a poslechu
· navýšení výdajovéK
části
rozpočtu
obce (§bude
3722 hrát Septet Plus Orchestra Dalibora Kaprase.
Kladna
se
sídlem
v
Kladně;
odpadů) vevstupenek
výši
ÚVODNÍKSběr a svoz komunálníchPředprodej
14. března
2022
Lány o dílo se
· od
uzavření
dodatku
č. na
1 OÚ
Smlouvy
500.000,- Kč;
(v pondělí nebo ve středu od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00 hodin).
společností
Energie
stavební
a báňská a.s. se
Karel
· rozpočet obce na rok 2021 se závaznými
sídlem
Vašíčkova
3081,
272
04 oKladno
Cena
vstupenky
250,Kč.
Vstupenky
jsou
slosovatelné
ceny. 4 –
Sklenička ukazateli v paragrafovém znění. Rozpočet je
Švermov,
IČO:
45146802,
na
vícepráce
při
schválen jako schodkový a bude vyrovnán
opravách
místních
komunikací
na
akci
„Čisčerpáním finanční rezervy z minulých let;
tička odpadních vod a splašková kanalizace
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Svoz komunálního
odpadu

Od úterý 1. března 2022 Vám bude vyvezena popelnice s komunálním odpadem
pouze za předpokladu, že na ní budete
mít vylepenou známku na rok 2022.

Redakce

Kontejnery
na bioodpad

Velkoobjemové kontejnery na rostlinný
bioodpad ze zahrádek budou v obci Lány
a Vašírov k dispozici od pátku 8. dubna
do neděle 10. dubna 2022 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!

Redakce

Lánská pošta

Dočasná provozní doba pošty Partner
Lány zůstane až do odvolání stejná ze
zdravotních důvodů. Otevřeno je:
Pondělí, čtvrtek – 9:00 – 11:00 hodin
Úterý, středa – 15:00 – 17:00 hodin
Pátek – 13:30 – 15:30 hodinRedakce

Odečty plynu

Od 7. do 13. března 2022 budou pracovníci plynárenské společnosti provádět odečty plynu v jednotlivých lánských domácnostech.
Redakce

Pozor na
energošmejdy

Dovolujeme si Vás upozornit, že počátkem
března v Lánech navštěvoval domácnosti
zástupce nejmenované energetické společnosti a nabízel osamělým seniorům změnu
smlouvy na dodávku energií.
Apelujeme zejména na starší občany,
aby bez porady se svými příbuznými nebo
blízkými žádné smlouvy či plné moci nepodepisovali. Zejména pokud se cítí pod
nátlakem či v časové tísni. V případě potřeby se obraťte na Obecní úřad v Lánech.

Redakce

Schůzka spolků

Tradiční schůzka zástupců spolků a zastupitelů obce Lány se bude konat 11.
dubna 2022 po veřejném zasedání zastupitelstva.
Redakce

Veřejné zasedání

Zastupitelstvo obce Lány zve na veřejné
zasedání v pondělí 11. dubna od 18:00
hodin v sále nad restaurací a cukrárnou
Narpa.
Redakce

oÚ informuje

Z veřejného zasedání
Dne 21.2.2022 proběhlo v sále nad restaurací
a cukrárnou Narpa veřejné zasedání
zastupitelstva obce.

Zastupitelé projednali a schválili:
• smlouvu o vkladu, pachtu a provozování
vodárenské infrastruktury kanalizace mezi
Obcí Lány a Středočeskými vodárnami,
a.s. a Vodárnami Kladno – Mělník, a.s. pro
kanalizaci a ČOV Vašírov
• zastupitelstvo obce uložilo starostovi obce
Smlouvu o vkladu, pachtu a provozování
vodárenské infrastruktury kanalizace mezi
Obcí Lány a Středočeskými vodárnami,
a.s. a Vodárnami Kladno – Mělník, a.s. pro
kanalizaci a ČOV Vašírov podepsat
• rozpočtovou změnu č. 1/2022
• pronájem nebytových prostor č.p.174 v ulici
Ke Hřbitovu firmě VaRaPo s.r.o. Kladno
• prodej pozemku parc.č. 799/7 v k.ú.Lány
o celkové výměře 11 m2 za částku 160,- Kč
za m2 paní TL
• výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace
z rozpočtu obce Lány na rok 2022

• kandidaturu Ing. Ivany Píšové na funkci
přísedící Okresního soudu Rakovník na
období 2022 – 2026
• účetní závěrku příspěvkové organizace
ZŠ Lány sestavenou k rozvahovému dni
31.12.2021 v celkovém zisku 47 367,07 Kč
• převod zisku hospodaření za rok 2021
v celkové výši 47 367,07 Kč do rezervního
fondu ZŠ Lány
• účetní závěrku příspěvkové organizace
MŠ Lány sestavenou k rozvahovému dni
31.12.2021 v celkovém zisku 7 565,50 Kč
• převedení zisku hospodaření z roku 2021
v celkové výši 7 565,50 Kč, z toho do
rezervního fondu částku 1 565,50 Kč a do
fondu odměn částku 6 000 Kč
Zastupitelé projednali a neschválili:
•n
 ávrh na pořízení změny územního plánu na
pozemcích parc. č. 502 a 341 v k.ú. Vašírov
•n
 ákup budovy č.p. 426 v k.ú. Lány za
navrhovanou cenu 17 000 000 Kč.


Tereza Lomberská

Potravinová banka nabízí pomoc
Středočeský kraj poskytne v roce 2022 Potravinové bance finanční pomoc ve výši 2 miliony korun.
Rozhodli o tom krajští zastupitelé. Počet klientů,
kteří banku využívají, se stále zvyšuje.

Potravinová banka pro Prahu a Středočeský kraj
je pro mnoho lidí opravdovou záchranou. Banka
shromažďuje jídlo od dárců, jako jsou obchody
s potravinami a výrobci potravin, třídí je a poskytuje potřebným. Ke konci loňského roku se počet
jejích klientů vyšplhal až na 70 000. „Při mé nedávné návštěvě v Potravinové bance jsem měla
možnost zblízka vidět, jak nesmírně potřebnou
pomoc Potravinová banka poskytuje, jak je odpovědně provozována. Banka pomáhá lidem bez
domova, osamělým matkám s dětmi, seniorům
a osobám v azylových domech, přerozděluje po-

traviny od řetězců, od výrobců a soukromých
dárců, vydává potravinové balíčky pro jednotlivce
i azylové domy. Všem, kteří pomáhají, patří velký
dík,“ řekla hejtmanka Petra Pecková. „Jsme moc
rádi, že Středočeský kraj zdvojnásobil příspěvek,
který jsme dostali v minulém roce. Je to pro nás
vítaná pomoc. Naše potravinová banka byla založena už v roce 2009, ale stále se setkáváme s tím, že
ne každý o nás ví. Pokud by někdo naši pomoc potřeboval, nejlepší je obrátit se na obecní úřad, kde
získá informace, případně rovnou doporučení.
Bez toho jednotlivcům potravinovou pomoc nevydáváme,“ uvedla ředitelka pro Prahu a Stř. kraj
Věra Doušová. Pokud by chtěl někdo začít pomáhat, může rovněž kontaktovat přímo Potravinovou
banku.
Jana Pancířová Kopřivová,
 Odbor Kancelář hejtmanky Středočeského kraje

Spolky mohou žádat dotaci
z rozpočtu obce na rok 2022
Zastupitelstvo obce Lány schválilo 21. února 2022
Výzvu pro poskytování dotací z rozpočtu obce na
letošní rok. Každý spolek, nezisková organizace
společenská nebo sportovní se sídlem v Lánech nebo
ve Vašírově může požádat o finanční dotaci na svou
činnosti nebo na podporu konkrétní akce.
Žádosti je možné podávat od 1. 3. do 31. 3. 2022
na dotačním formuláři elektronickou formou na
obecní e-mail: info@obec-lany.cz nebo poštou na
adresu Obecního úřadu v Lánech nebo osobně
do podatelny obecního úřadu v úředních hodinách.
Pravidla pro poskytování dotací v rámci dotačního řízení vyhlášeného zastupitelstvem obce
Lány na daný rok, formulář žádosti a formulář

k vyúčtování dotace jsou k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách obce Lány
- https://www.obec-lany.cz/cz/podpora-neziskovych-aktivit nebo v kanceláři Obecního úřadu
v Lánech.
Dne 28. února 2022 proběhla kontrola vyúčtování dotací za rok 2021 všech spolků a organizací,
které v loňském roce požádaly Obec Lány o dotaci
a podepsaly smlouvy. Čtyřčlenná komise zkontrolovala doložené vyúčtování dle uzavřených Smluv
o poskytnutí dotace. Všechny spolky a organizace
měly vyúčtování doložené v pořádku v souladu
s účelem, na který byly finanční prostředky poskytnuty. Některé spolky část finančních prostředků vracely, protože se akce, na které žádaly dotaci,
v loňské roce neuskutečnily.
Redakce

Společenské dění 
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Sbírka pro děti z Ukrajiny
Ředitelství Základní školy v Lánech vyhlašuje výzvu na pomoc dětem z Ukrajiny v uprchlických
táborech v ČR. Připojíme se tím ke sbírce, kterou
organizuje Šatník Praha spolu s organizací Člověk
v tísni.
Sbíráme dětské oblečení, dětskou obuv (věci
musí být čisté a neponičené).
Celou sbírku velmi usnadníte, pokud věci zabalíte do krabičky/krabice a na ni napíšete, pro koho
balíček je - kluk/holka, věk - a seznam věcí v ba-

líčku. Do balíčku můžete vložit i nějakou hračku
nebo školní potřebu (penál, fixy, blok), namalovaný obrázek. Nevkládejte jídlo ani sladkosti!
Sbírka bude probíhat od pondělí 7. 3. do pátku
11. 3. 2022 v čase 7.00 - 8.00 u vstupu do hlavní
budovy školy. Zde budou krabice přebírat členové
Školní zdravotní služby nebo pedagogové. Firma
Gebrüder Weiss spol. s r.o., nám nezištně zajistí
dopravu.
Všem dárcům velké díky!
Iveta Vrabcová

Pozvánka na výstavu automobilů
Milí přátelé,
srdečně zveme do Muzea T. G. Masaryka v Lánech na výstavu Jezdíš jako Širón, automobilové
závody na Masarykově okruhu v letech 19301949. Výstava představí návštěvníkům počátky automobilového sportu světového formátu
na našem území. V letech 1930-1949 fungoval
na Masarykově okruhu nedaleko Brna fenomén,
který se v následující historii našeho motorsportu již nikdy více neopakoval. Od roku 1930-1949
zde společně s československými jezdci pravidelně závodili jezdci světových jmen na špičkových
závodních monopostech značek Bugatti, ERA,
Auto Union, Alfa Romeo, Maserati, Ferrari, Frazer Nash a MG.
Byli to titíž jezdci (Giuseppe Farina, Tazio
Nuvolari, Peter Whitehead a mnoho dalších),
kteří pak od roku 1950 soupeřili v mistrovstvích

světa Formule 1. Muzeum T. G. Masaryka v Lánech se intenzivně věnuje odkazu osobnosti prvního československého prezidenta T. G. Masaryka, který světově proslulému závodnímu okruhu
u Brna propůjčil své jméno a záštitu. Sám byl
velkým obdivovatelem techniky a automobilismu vůbec. Expozice bude určena pro širokou veřejnost a kromě vlastního sbírkového fondu bude
prezentovat také materiály Technického muzea
v Brně, sbírkové předměty Muzea Českého krasu
v Berouně a jednotlivé unikáty ze soukromých
sbírek.
Výstavu slavnostně zahájíme dne 6. 3. 2022
ve 13.30 hodin; expozici v lánském muzeu je
možno zhlédnout do 28. 8. 2022.
Těšíme se na vás!

Irena Smržová, propagační činnost

Muzea T. G. M.

Pozvánky do Sportovní stáje
Lány - Vašírov
V neděli 20. března 2022 od 12:00 do 16:00 hodin pořádáme karneval u koní. Na děti čeká jízda
na koních, soutěže, průvod v maskách, jezdecká lukostřelba, tvořivá dílna. Vstup pro všechny
možný pouze v maskách. Vstupné pro děti 600,Kč, pro rodiče je vstupné dobrovolné - vstupenkou je jejich maska. Přijďte přivítat Velikonoce
netradičně aneb Velikonoční neděle u koní dne

17. dubna 2022 od 9:00 hodin. Jedná se o celodenní akci pro děti od 3 let, barvení vajíček, jízdu na koních a na ponících, stezka plná odměn,
malování na obličej, fotokoutek. Cena 1200,Kč. Nutná rezervace místa SMS zprávou na tel.
773 635 990 do 10. dubna 2022. Více informací
na Fb. EquiKate-Kateřina-Jandová.

Kateřina Jandová

Věříme v normální jaro,
aneb (Ne)vinné Lány pošesté!
Tradičně koncem dubna, tradičně v sobotu, se uskuteční
již šestý ročník Festivalu vína
(Ne)vinné Lány. V sobotu 23.
dubna 2022 v čase od 11:00
do 19:00 hodin proběhne
v našem krásném Muzeu
T. G. Masaryka oslava tuzemských vín, na kterou si nejen lánská veřejnost
tak snadno zvykla a přijala ji za svou.
Letošní ročník je věnován odrůdě Veltlínské zelené, která je dominantní a typická pro tuzemské
vinice, ale též pro oblast Rakouska – Uherska.
Má tedy velmi úzkou symbolickou spojitost také
s Muzeem T. G. M., resp. s osobu T. G. Masaryka.

Možná také víte, že (Ne)vinné Lány mají již
dvě vlastní vína, pocházející z vinic nedaleko
Čejkovic, kde T. G. M. krátce pobýval.
Jedná se o skvělé Rosé, určené právě pro začínající jarní měsíce a letní večery. A druhým vínem je právě Veltliner, neboli „veltlín“. Řada vín
je pojmenovaná Hector’s, volně tak odkazují na
slavného Masarykova koně, na kterém je pan
prezident zvěčněn i před naším muzeem. Kromě
festivalu můžete vína zakoupit v muzeu, případně
u pořadatelů.
Vstupenky na festival jsou tradičně k dispozici
prostřednictvím sítě Ticketportal a v omezeném
množství také u pořadatelů. Těšíme se na setkání
s Vámi u skleničky vína!
Emil Buřič a Zbyněk Gregor, pořadatelé

Kalendář akcí
na rok 2022

20.3.
		
		
26. 3.
		
		
26. 3.
		
30. 3.
		
		

Karneval u koní,
12:00 - 16:00 hodin ve Vašírově
(Sportovní stáj Lány-Vašírov)
Soutěž pěveckých sborů Praha,
kostel Šimona a Judy
(Chorus Laneum)
Hasičský ples, od 20:00 hodin
v sokolovně (SDH)
Valná volební hromada
TJ Sokol Lány, v 18:30 hodin
v sokolovně

Pozvánky do Domu
kultury Stochov

Dům kultury ve Stochově vás zve v novém
roce na svůj pestrý program. Vstupenky je
možné zakoupit on-line na www.kulturastochov.cz nebo v pokladně DK. Tel. spojení 724 929 698, 312 651 355.
15. března
22. března
23. března

25. března
26. března
13. dubna
14. dubna
14. května

Komedie Šest v tom
– agentura Snů,
od 19:00 hodin
Koncert Duo Aramis
(Vítězslav Murka, Roman
Rýdl) od 18:00 hodin
od 19:00 hodin Klubový
pořad s režisérem Janem
Kačerem – Mistře, o čem
se neví?
Koncert Jitky Vrbové
a kapely Knezaplacení
od 19:00 hodin
Kaktusový květ – divadelní
společnost Háta,
od 19:00 hodin
Nejstarší řemeslo
– divadelní komedie,
od 19:00 hodin
Talk show Ivo Šmoldase,
od 19:00 hodin
Miliónový údržbář
– divadelní společnost
Harlekýn, od 19:00 hodin
Marie Benešová

Burza dětského
oblečení

Burzu jarního a letního dětského oblečení,
hraček a botiček v sokolovně plánujeme
na 27. dubna 2022 od 9:00 do 12:00 hodin. Návoz věcí bude v neděli 24. dubna od
18:00 do 19:00 hodin a v pondělí 25. dubna
od 15:00 do 16:00 hodin. Výdej věcí a peněz bude tradičně ve čtvrtek 28. dubna od
7:00 do 8:00 hodin. Rozdáváme všem nová
prodejní čísla. Zájemci o prodej, kontaktujte mě na telefonu 604 894 402 (raději sms)
nebo na e-mailu: andrejkaklimesova@seznam.cz. Věci pro charitu můžete přinést
současně s věcmi na burzu, nejpozději však
ve čtvrtek 28. dubna od 7:00 do 8:00 hodin.

Andrea Klimešová, spolek Naše Lány

Lánský zpravodaj | Březen 2022 | Strana 4

Zápis dětí
do MŠ Lány

Zápis dětí do Mateřské školy Lány na
školní rok 2022/2023 se bude konat ve
dnech 4. 5. - 5. 5. 2022 od 13:00 do 17:00
hodin v přízemí mateřské školy ve třídě
Sovičky. Vezměte s sebou rodný list dítěte a občanský průkaz jednoho z rodičů.

Miluše Vaněčková

Prázdninový provoz
MŠ Lány

Mateřská škola Lány bude v průběhu letních prázdnin uzavřena v měsíci červenci
a v termínu 29. - 31. 8. 2022. V termínu od
1. 8 do 26. 8. 2022 bude mateřská škola otevřena. 
Miluše Vaněčková

Spolek pomáhá
školce

Mateřská škola spolupracuje se Spolkem
rodičů a přátel mateřské školy, díky jehož
činnosti a finanční podpoře může dětem
poskytnout lepší podmínky pro jejich všestranný rozvoj, a napomáhá mateřské škole
v plnění školního a rámcového vzdělávacího programu. V loňském roce se díky
finančnímu daru Spolku podařilo pořídit
pro děti z mateřské školy novou dřevěnou
zahradní kuchyňku vyrobenou přímo na
zakázku. Děti budou mít další možnost
rozvoje své tvořivosti a herní činnosti na
zahradě školky (viz fotografie.) I přes stále
trvající pandemii a s ní spojená hygienická opatření se podařilo uskutečnit i další
akce spolufinancované ze zdrojů Spolku.
Například již tradiční drakiáda na podzim
loňského roku nebo mikulášská nadílka,
která potěšila mlsné jazýčky nejen našich
dětí. V letošním roce se plánuje slavnostní
zábavné odpoledne, poslední školkování
předškoláků, návštěva ZUŠ Nové Strašecí,
škola v přírodě a jiné. Ve spolupráci se Spolkem bude zajištěno občerstvení na akce,
dárky dětem, doprava či výrobní materiál.
Jana Bečková, předsedkyně
výboru spolku SRRDŠ při MŠ v Lánech

ze školy

Co se dělo v měsíci únoru v MŠ
Od 2. 2.2 022 do 6. 2. 2022 byla makem v životě celé rodiny. Přejeme
teřská škola uzavřena a děti i zaměstrodičům a dětem, aby prožili krásné
nanci měli od KHS nařízenou karanchvíle při společné cestě přípravou
ténu.
na školu, a budeme se těšit na úzkou
Z důvodu uzavření mateřské školy
spolupráci.
musely děti, které jsou v režimu poLánská mateřská školka je zapojevinné předškolní docházky, přejít od
na do projektu s názvem Se Sokolem
2. 2. do režimu distančního vzdělávádo života aneb Svět nekončí za vrátdo mateřské
ní. V naší MŠ probíhá tím způsobem,
ky, cvičíme se zvířátky. Proto nás poškolky
že na každý týden máme připravený
těšila vstřícnost vedení TJ Sokol Lány
soubor úkolů, který vždy v pátek
a touto cestou mu děkujeme za možnahrajeme na webové stránky a připravíme i vy- nost navštěvovat každé úterý v dopoledním čase
tištěnou verzi do krabice před vchodem do MŠ. místní sokolovnu. Děti mají sport a hry ve velké
Zpětnou vazbou je donést vyplněné úkoly do oblibě. První návštěvu jsme motivovali zimní
krabice před MŠ nebo výsledek vlastní práce na- olympiádou, která byla tou dobou aktuální. Děti
skenovat a poslat nám ho elektronickou formou. jsme rozdělili do olympijských týmů a přiřadili
Vítáme i fotografie a videa toho, jak děti doma jim olympijské kruhy. První soutěž byla motivopracují.
vána slalomem na lyžích, další disciplínou bylo
Od 7. 2. 2022 byl opět zahájen provoz v běž- „bobování“ nebo „sáňkování“ na lavičce zavěšeném režimu v hlavní budově MŠ.
né na žebřinách. Poté děti předvedly své dovedV pondělí 7. 2. byl zahájen kurz plavání v pla- nosti na opičí dráze a při válení sudů. Olympiáda
vecké škole Plaváček v bazénu v Tuchlovicích. v sokolovně byla zakončena závěrečným ceremoDěti se vody nebojí a mají vodní hry a plavecký niálem s poslechem české hymny a předáváním
výcvik v oblibě. Plavecký výcvik je přednostně medailí všem zúčastněným.
určen pro předškoláky; letos je přihlášeno celVe čtvrtek 10. 2. 2022 jsme využili příležitosti
kem 35 dětí, ale první lekce se jich zúčastnilo navštívit Hokejovou síň Lány. Rozděleni na dvě
pouze 15. Budeme doufat, že se život již brzo na- skupiny jsme si prohlédli všechny části expozice,
vrátí do obyčejných kolejí a děti si hru a dětství která představuje nejen národní hokejový tým,
užijí bez omezení.
ale prezentuje návštěvníkům i lánský hokej a klaV pondělí 7. 2. v odpoledních hodinách při- denský tým v současnosti zvaný Rytíři Kladno.
pravilo ředitelství MŠ ve spolupráci s PPP Step Mezi hokejisty pronikli i další olympionici jako
besedu ke školní zralosti dětí. Na on-line setkání Zátopkovi nebo Ester Ledecká. Nejvíc nás sapřijala pozvání paní ředitelka PPP Step Mgr. Si- mozřejmě vzhledem k olympiádě v Pekingu zamona Pekárková, Ph.D., která detailně provedla jímaly hokejové úspěchy na olympijských hrách
zúčastněné rodiče dětí s režimem povinného v minulosti.
předškolního vzdělávání oblastí školní zralosti
V týdnu od 7. do 11. 2. jsme ve třídě Sluníčka
a možnostmi přípravy na školu. Dozvěděli jsme fandili u přímých přenosů, kdy si Ester Ledecká
se, které kompetence a znalosti má mít dítě před zajela pro zlatou medaili na snowboardu, a když
vstupem do školy. Rodiče se seznámili s novým hráli hokej Češi proti Švýcarsku. Z rozhovorů na
diagnostickým nástrojem Isophi a s aplikací komunitním kruhu víme, že olympiádu sledovapro rodiče předškoláků s názvem Povidla. Paní ly děti i doma s rodiči. O zimních sportech mají
doktorka Pekárková je provedla touto aplikací dobrý přehled a rádi slyšíme, když nám říkají,
a ukázala možnosti, které aplikace nabízí a jak že už umí nebo se učí jezdit na lyžích nebo na
je cíleně využít k získání potřebných dovedností snowboardu.
a kompetencí pro úspěšný vstup do další životKdyž se únor nachýlil do své druhé poloviní etapy. Třídní učitelky rodičům přiblížily, jak ny, začali jsme si povídat o masopustu a těšit
probíhá vzdělávání předškoláků v naší škole, co se na karneval, který jsme naplánovali na úterý
vše děti zvládají a na co se v nadcházejícím po- 1. března. Jaképak masky asi školku zaplní?
loletí zaměří. Vstup do 1. třídy je určitě milní
Miluše Vaněčková, ředitelka MŠ

OKÉNKO

Pro Ukrajinu

Poslední únorový den a první březnový
uspořádala MŠ Lány sbírku hmotné pomoci na pomoc rodinám a dětem na Ukrajině.
Sbíraly se např. léky, obvazy, fixační bandáže.
Dále se podařilo shromáždit velké množství
hygienických potřeb pro ženy a děti, ručníky, povlečení, přikrývky, spacáky, karimatky, baterky, baterie. Všechny shromážděné
věci jsme odvezli do Domu národnostních
menšin ve Vocelově ulici na Praze 2. Věříme, že darované věci alespoň trochu přispějí
k překonání těžké doby občanům, rodinám
a dětem z Ukrajiny. Děkujeme za projevenou solidárnost a přinesené dary.

Za kolektiv zaměstnanců

MŠ Lány Miluše Vaněčková

Děti z MŠ Lány během projektu Se Sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky.

společenské dění
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Kalendář akcí na rok 2022
Březen
20.3.
26. 3.
26. 3.
30. 3.
Duben
Duben
2. 4.
9. 4.
10. 4.
18. 4.
23. 4.
23. 4.
23. 4.
24. 4.
25. - 29. 4.
27. 4.
30. 4.
30. 4.
30. 4.

Karneval u koní, 12:00 - 16:00 hodin ve Vašírově
(Sportovní stáj Lány-Vašírov)
Soutěž pěveckých sborů Praha, kostel Šimona a Judy
(Chorus Laneum)
Hasičský ples, od 20:00 hodin v sokolovně (SDH)
Valná volební hromada TJ Sokol Lány,
v 18:30 hodin v sokolovně
Velikonoční prodejní výstava v Muzeu T. G. M. v Lánech
Ukliďme svět, ukliďme Česko 2022 (Náš Vašírov)
Jarní ples Obce Lány a Muzea T. G. Masaryka v Lánech,
od 20:00 hodin v sokolovně
Soutěž historických větroňů Sluka cup a ARC A2,
modelářské letiště Lány (MK Lány)
Otevírání lánského mola, Židovský rybník (MK Lány)
Lánský jarní historik, modelářské letiště (MK Lány)
Župní valná hromada ČOS, v 10:00 hodin
v sokolovně (Sokol)
(Ne)vinné Lány, od 11:00 do 19:00 hodin v Muzeu T. G. M.
Otevírání lánského mola, Židovský rybník (MK Lány)
Sběr starého papíru (ZŠ lány)
Burza jarního a letního dětského oblečení,
botiček a hraček, 9-12 hodin sokolovna (Naše Lány)
Létání s čarodějnicemi - sobota, modelářské letiště
(MK Lány)
Pálení čarodějnic ve Vašírově (Náš Vašírov)
Pálení čarodějnic na modelářském letišti
(Obec Lány, SDH, Baráčníci, MK Lány)

Květen
Květen
1. 5.
8. 5.
14. 5.
21. 5.
22. 5.
27. 5.
28. 5.
28. 5.

Turnaj v nohejbale „Memoriál Pavla Sláničky“ (Náš Vašírov)
Májová stopa (Náš Vašírov)
Běh vítězství zámeckým parkem (Sokol, Obec Lány, ZŠ Lány)
Lánské aerovleky - polétání velkých modelů letadel
elektro i spalovacích, vlekání větroňů,
modelářské letiště (MK Lány)
Zábavné odpoledne pro malé i velké (MŠ a SRPDŠ MŠ)
Turnaj „Vašírovský úsměvný volejbal“ (Náš Vašírov)
Bogrács gulyás (Společně pro Lány a Vašírov)
Májová veselice, s večerní zábavou od 15:00 na návsi
(Obec Lány, Baráčníci)
Skotské veselí 2022 (Náš Vašírov)

Červen
Venkovní promítání fimu/Divadelní představení (Náš Vašírov)
Československá diskotéka s Arnoštkem (Náš Vašírov)
Předvádění plujících modelů na Židovském rybníku
(MK Lány)
11. 6.
Lánská smeč – Memoriál J. Zelenkové, turnaj smíšených
družstev ve volejbale (Sokol)
11. 6.
Zábava pod širým nebem u hasičské zbrojnice (SDH)
18. 6.
Župní přebor předškoláků v lehké atletice,
dopoledne na hřišti za sokolovnou (Sokol)
24. 6. – 26. 6. Soustředění sboru Chorus Laneum
25. 6.
Koncert v sázavském kostele (Chorus Laneum)
28. 6.
Letní koncert v lánském kostele (Chorus Laneum)
Červen
Červen
Červen

Červenec
11. 7 – 15. 7. Příměstský tábor s angličtinou Sherlock Holmes,
pro děti 7-15 let (Cesta zpět z. s.)
16. 7.
Lánský pokec, létání s modely všech typů,
řízených modeláři všech věkových kategorií,
včetně nočního poletování, modelářské letiště (MK Lány)
16. 7.
Letní kino Lány
18.7. – 22. 7. Příměstský tábor O lánský pohár (Naše Lány)
18. 7. – 22. 7. Příměstský tábor s angličtinou Stroj času,
pro děti 7-15 let (Cesta zpět z. s.)
18.7. - 22.7.  	 Králíček Bing – sportovní a kreativní týden,
pro děti 3-6 let (EMC, Cesta zpět)

23. 7.
23. 7.
25. 7. – 29. 7.
25. 7. – 29. 7.
29. 7.

Lánské letní polétání, modelářské letiště (MK Lány)
GULÁŠfest, od 13:00 na návsi s večerní zábavou (Obec Lány)
Příměstský tábor Lánský express (Naše Lány)
Peppa Pig - sportovní a kreativní týden,
pro děti 3-6 let (EMC, Cesta zpět)
Letní kino Lány

Srpen
Červenec/srpen – Paintball-military mise/motokáry (Náš Vašírov)
1. 8. – 5. 8.
The Smurfs - sportovní a kreativní týden,
pro děti 3-6 let (EMC, Cesta zpět)
8. 8. – 12. 8. My Little Pony - sportovní a kreativní týden,
pro děti 3-6 let (EMC, Cesta zpět)
12. 8.
Letní kino Lány
15. 8. – 19. 8. Příměstský tábor s angličtinou Harry Potter,
pro děti 7-15 let  (Cesta zpět z. s.)
16. 8.
Lánské výškoměry 2022, soutěž větroňů poháněných
elektromotorem RCEV, modelářské letiště (MK Lány)
20. 8.
Lánské noční lety 2022, létání s modely všech typů,
včetně nočních letů, modelářské letiště (MK Lány)
22. 8. – 26. 8. Příměstský tábor s angličtinou Pevnost Boyard,
pro děti 7-15 let (Cesta zpět z. s.)
28. 8. – 31.8.  	 Mickey - sportovní a kreativní týden,
pro děti 3-6 let (EMC, Cesta zpět)
Září
Září
1. 9.
2. 9.
11. 9.
17. 9.
17. 9.
24. 9.
Říjen
7.10.
9. 10.
13. 10.
– 16. 10.
15. 10.
Říjen
Říjen
Říjen
/Listopad
Říjen
/Listopad

Dětský den plný her (Náš Vašírov)
Probuď se školo! (ZŠ Lány)
Letní kino Lány
Soutěž historických větroňů Sluka cup a ARC A2,
modelářské letiště (MK Lány)
Masarykova vatra, Kulinářský jarmark s večerní zábavou,
od 11:00 na návsi (Obec Lány, SDH, Muzeum TGM, Sokol)
Lánská louže + Soutěž o Pohár modelů hasičských lodí,
Židovský rybník, soutěž v přesnosti a rychlosti vedení
lodí + soutěž hasičských lodí (MK Lány)
Turnaj „Vašírovský nohejbalový kop“ (Náš Vašírov)
Létání s dráčky - Drakiáda - modelářské letiště Lány,
od 16:00 hodin (MK Lány, MŠ Lány)
Soutěž historických větroňů Sluka cup a ARC A2,
modelářské letiště (MK Lány)
Účast na festivalu pěveckých sborů v Barceloně
(Chorus Laneum)
Dýňořezání, od 14:00 na návsi (Naše Lány, Obec Lány)
Večer na rejdě, plavby se slavnostně osvícenými modely
lodí, Židovský rybník (MK Lány)
Lampiónový průvod (Naše Lány, SDH, Obec Lány, MěP)
Uzavírání lánského nebe, modelářské letiště (MK Lány)
Zavírání lánského mola, Židovský rybník (MK Lány)

Listopad
Listopad
Listopad
5. 11
27.11. 	

Podzimní úklid veřejných prostranství (Náš Vašírov)
Prodejní adventní výstava v Muzeu T. G. M.
Den otevřených dveří - 90. výročí otevření ZŠ Lány (ZŠ Lány)
Rozsvícení vánočního stromu na návsi
(Obec Lány, Chorus Laneum, ZŠ)

Prosinec
Prosinec
Prosinec
10. 12.
3. 12.
4. 12.
23. 12.
Prosinec

Vánoční jarmark v ZŠ
Vánoční buchec – turnaj ve volejbale smíšených
družstev (Sokol)
Lánské přástky, sokolovna (Obec Lány, Sokol, Baráčníci)
Mikulášská nadílka (Náš Vašírov)
Setkání se sv. Mikulášem (Obec Lány)
Vánoční koncert v lánském kostele
(Obec Lány, Chorus Laneum)
Silvestrovský turnaj ve stolním tenise (Sokol)
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Baráčníci volili
nové vedení

V sobotu 26. února 2022 jsme se sešli v Křivoklátské restauraci na Lánech, abychom si
zvolili nové konšelstvo na rok 2022-2023.
Jsme rádi, že jsme se po dlouhé době mohli setkat i s baráčníky z okolních obcí. Sešlo
se nás hodně, a tak jsme si společně znovuzvolili prakticky staré osvědčené konšelstvo – rychtářku Schritterovou Hanu, místorychtářku a vzdělavatelku Šiklovou Editu,
paňmaminku Rychtrovou Jiřinu, berní Markupovou Marii, pantátu Mikuláška Karla,
gratulanty paní Markupovou a Pleinerovou
Annu, šafářku Moczonokyovou Kateřinu,
kronikářku Albertovou Miroslavu, drába
a praporečníka Schrittera Zdeňka. Dobře
jsme se pobavili při hudbě pana Wachtla,
popovídali s baráčníky z Kladna, z Lužné
a z Nového Strašecí. Snad se již budeme dále
scházet bez omezení a pomáhat při akcích
ostatních spolků. Přeji všem hodně zdraví
do roku 2022.
Hana Schritterová

spolkový život

Brejlská brána s můstkem
v novém kabátě zdobí Myší díru
Jezdíte z Rakovníka na Prahu „zadem“ přes Lány?
V nejnižším místě (tzv. Myší díře), kousek od osady Brejl, teče Klíčavský potok. Ten je současně
hranicí mezi okresy Rakovník a Kladno. Pozornému oku kolemjedoucího řidiče nyní neuteče,
že dřevěná vazba lávky přes potok doslova září
novotou.
„Původně tu býval kamenný most. Jeho torzo
bylo zakonzervováno a nad ním byla vybudována
modřínová lávka. Zhotovitelem díla je pan Otto
Zach z Libušína, který stavbu včetně rekonstrukce
poslední zachovalé fürstenberské brány vysoutěžil
za cenu 2 504 078,- (bez DPH),“ řekl nám Miloš
Balák, ředitel Lesní správy Lány, která je zadavatelem díla.
V sousedství můstku nemůžete přehlédnout
opukovou bránu. Ta byla původně vymezením
vstupu do Lánské obory, ohrazené výše v terénu
dvoumetrovou zdí (19 951 metrů dlouhou), kterou nechal kolem Lánské obory po roce 1777 vy-

budovat kníže Karel Egon I. z Fürstenberka. Brána
byla postavena v roce 1859 za knížete Maxmiliána
Egona I. z Fürstenberka v místě, kde silnice vjížděla do Obory.
Původní silnice, která vedla skrz tuto bránu
a pokračovala dál po klenutém kamenném můstku, byla po velké povodni v roce 1939 přeložena
o několik metrů dál a v období 2. světové války byl
postaven i nový, současný silniční most.
„V horní části brány bude ještě doplněna replika
litinové jelení hlavy, obrácené směrem do původní
Lánské obory, a směrem ven kamenný maxmiliánský fürstenberský erb. Předpokládáme, že místo
se stane zastaveníčkem turistů a cyklistů, takže
zde umístíme informační tabuli,“ doplnil nám
Miloš Balák.
Brejlská brána je poslední zachovalou oborní
branou a zůstává na svém místě jako němý svědek
slavné historie fürstenberské obory.

Sláva Vaic, týdeník Raport

Příměstský tábor

Spolek Naše Lány z. s. nabízí volná místa ve
dvou turnusech příměstského tábora. První termín tábora je 18. - 22. 7. 2022, téma
O Lánský pohár. Druhý termín tábora je
25. - 29. 7. 2022, téma Lánský express. Na
tábor bereme děti 3-14 let. O děti se bude
starat osvědčený tým vedoucích a praktikantů. V případě zájmu o bližší informace nebo
přihlášení dítěte napište na e-mail: tabory@
lany.cz.
Martina Hořejší
INZERCE
Červený Hrádek prodává slepičky
typu Tetra hnědá, Dominant všechny barvy,
Green Shell-typu Araukana a Dark Shell-typu
Maranska, 16 - 20 týdnů, 199 - 245,- Kč/ks.
Prodej: 20. 3. 2022
Lány – u rybníka- 10:45 hod.
Výkup králičích kožek
– cena dle poptávky, tel. 601 576 270,
728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz

Nová lávka přes Klíčavský potok a oborní brána

Jedenáctý ročník Lánské koule v pétanque
Letos zahájíme již jedenáctý ročník soutěže pétanque. Doufejme, že už budeme mít za sebou
všechna omezení a užijeme si hru bez hrozby dalších zákazů a příkazů.
Přihlásit do této soutěže se mohou zájemci, dvojice od dvanácti let, bez omezení horní hranice
věku, mužského či ženského pohlaví anebo smíšené. Výzva platí nejen pro ty, kteří již hráli v předchozích letech, ale i pro nové zájemce. Zkrácená pravidla hry jsou na tabuli u pétanquového
hřiště v areálu SOKOLA. Hlásit se mohou jen celé
dvojice. Každý si svého parťáka musí sehnat sám.
Uzávěrka přihlášek je nejpozději v pátek 18. 3.
2022! Na společné schůzce v sobotu 19. 3. 2022
v 17:00 hod. si přímo na hřišti pétanque rozlosujeme jednotlivé hrací skupiny. Účast na schůzce

není nezbytná. K operativnímu domlouvání zápasů je třeba ke svému jménu sdělit i telefonní
číslo, popřípadě e-mailovou adresu. To umožňuje
snazší komunikaci při organizování soutěže. Tyto
údaje pak všichni účastníci s předstihem obdrží
e-mailem. Ti, kteří hráli již v předchozích letech,
mohou nahlásit jen změnu tel. čísla, popř. e-mailové adresy. Zájemci, DVOJICE, se mohou přihlásit u Oldřicha Poláška na tel. č. 608 410 832 nebo
na e-mail: polasekol@seznam.cz První kolo musí
být odehráno do konce měsíce června. Startovné
činí 150,- Kč za osobu, tedy 300,- Kč za 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 restauraci a kavárně Narpa u obsluhy. Tam budou na nástěnce tabulky všech sku-

pin podle rozlosování a tabulka rezervací hřiště.
Zájemci si dopíší do prázdné kolonky den a čas
zápasu a tím si zablokují hřiště. Do výsledkové tabulky jednotlivých skupin si po ukončení utkání
hráči zapíší výsledek zápasu. Do horního řádku si
zapisuje dvojice v případě výhry jedničku; v případě prohry nulu. Spodní řádek je určen pro zápis
skóre. Výsledkové tabulky budou rovněž zveřejňovány ve vitríně před sokolovnou. Za příznivého počasí se může začít hrát již po 19. 3. 2022.
Případné změny vyplývající z nepředvídatelných
okolností budou přihlášeným účastníkům sděleny e-mailem, popřípadě vyvěšeny u výsledkových
tabulek v Narpě.
Přihlaste se, přijďte povzbuzovat a pobavit se,
těšíme se na Vás. Tato výzva platí i pro nově přistěhovalé starší dvanácti let.
Oldřich Polášek

historie
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Jezdecký portrét T. G. MASARYKA a jeho autor
První veřejná výstava jezdeckého portrétu T. G. Masaryka na koni Hektorovi proběhla 23. 2. 1930 v malířově lánské vile čp. 125. Autorem obrazu je akademický malíř František Horník (* 2. března 1889 v Čáslavi; † 1. ledna 1955 v Lánech), člen Svazu výtvarných umělců, portrétista, ilustrátor a malíř koní.1 Obraz
zůstal v majetku malíře a jeho rodiny a umělcovi dědicové umožnili jeho převoz do USA. V lánském
Muzeu T. G. M. visí replika.
Malíř F. Horník se za první republiky
stal majitelem lánské Řivnáčovy vily
čp. 125. Držel si zde dva arabské koně;
měl je především jako modely, ale často
prý s nimi jezdíval v lehkém kočárku
po okolí. F. Horník ilustroval mimo
jiné i tzv. „dívčí románky“ a tvrdí se, že
mezi slečnami na obrázcích bývala často zobrazena malířova dcera Hana.
Lánští sokolové znali pana Horníka
jako cvičitele.2 V době protektorátu byl
s lánským řídícím učitelem Hroudou,
s MUDr. Svobodou, s přednostou lánského nádraží Janoušem, s rotmistrem
Skrčeným, se správcem velkostatku
Valentou a s několika dalšími zapojen
do protifašistického odboje. Díky nim
se dostávaly do Lán ilegální tiskoviny.
F. Horník poskytoval dočasný úkryt
osobám pronásledovaným gestapem,
angažoval se v pokusu přemístit z lánského hřbitova do bezpečí ostatky
prezidenta TGM a jeho manželky, aby
je Němci a jejich přisluhovači nezneuctili, později organizoval pomoc partyzánům v lánských lesích a riskoval
život všude, kde šlo o svobodu, pravdu
a demokracii.3
Prezident T. G. Masaryk až do pokročilého věku často a rád jezdíval na koni. Při
vojenských přehlídkách a na sokolských sletech
působila jeho vzpřímená postava sedící vysoko
v sedle přímo impozantně. Na koni Hektorovi si
zvykli pana prezidenta vídat i obyvatelé širokého
okolí.
Když se tedy uvažovalo o pořízení věrné Masarykovy podobizny, objevila se myšlenka portrétu jezdeckého. Lánský malíř F. Horník, Masarykův ctitel, portrétista a znalec koní, byl jakoby
předurčen k tomu, aby se portrétování pana prezidenta ujal.
Začal T. G. Masaryka malovat už v r. 1927
a s přestávkami na obrazu pracoval celé tři roky.
Mistr býval pravidelně zván do lánského zámku
a pobýval s rodinou Masarykových i v Topoľčiankách, aby měl příležitost studovat výraz obličeje pana prezidenta při různých příležitostech.
Při obědě vždy dostával takové místo, aby mohl
tvář TGM dobře pozorovat. Vlastní portrétování
prý se odehrálo během pěti sezení: čtyřikrát po
20 minutách seděl TGM na koni Hektorovi malíři Horníkovi modelem v lánském zámeckém
parku a při samém dokončování obrazu pak
55 minut v Topoľčiankách. Mistr Horník vzpomínal, že pan prezident býval vůči umělci vždy
pozorný a osobně zařizoval vše, co bylo k práci

potřeba.4 Při separátním portrétování seděl pan
prezident v křesle a malíř stál na štaflích vysoko
nad ním. Při malování se „starý pán“ vyptával
F. Horníka na rodinu, na lidi z Lán, ale hlavně
na koně a na jezdeckou techniku, s níž byl malíř
Horník dobře obeznámen. Jednou prý pana prezidenta zajímalo, co je to měkký kříž, a když mu
F. Horník nahoře na štaflích předvedl, jak se při
něm musí na koni sedět a jet, zkoušel to TGM ve
svém křesle hned po něm.
Malíř vypravoval, jak jednou večer byl už téměř dohotovený obraz bez rámu v lánském parku. Po pěšině přicházeli příslušníci Hradní stráže
a v domnění, že před nimi sedí na koni skutečný
živý prezident, obrazu energicky zasalutovali. Věrná podoba a plastický dojem prý ošálily
i skupinku četníků v Topoľčiankách – a oklamat
se dal dokonce i Horníkův koník: kdykoli se přiblížil k obrazu, vždy prý vesele zařehtal.
Výsledkem byl monumentální jezdecký portrét Tomáše G. Masaryka na koni Hektorovi
(olej na plátně; 240 cm x 300 cm), který se stal
přímo legendou. Nejdříve byl bezplatně vystaven po dvě neděle za sebou (23. 2. 1930 a 2. 3.
1930) v Lánech v malířově vile čp. 125, potom
(rovněž bezplatně) od 6. 3. 1930 do 16. 3. 1930
v pražském Tyršově domě. Těšil se tak velké ná-

1. SOUKUP, F.: František Horník. In: Vlastivědný sborník X/1932 – 1933, s. 128 – 130.
2. Soukromá kronika Františka Pošty.
3. JANDÍK, Stanislav: TGM v Lánech. Praha: vydavatelství Za svobodu, 1947, s. 107 n.
4. HORNÍK, F.: Když jsem maloval pana presidenta. In: Vlastivědný sborník, X/1932 – 1933, s. 127 – 128.
5. KAŠÁK, Karel: Jak byl zachráněn jezdecký portrét TGM. In: Svobodné slovo, 1. 5. 1968, s. 3,4.
6. Kronika obce Lány. NEUMANNOVÁ-HORNÍKOVÁ, Hana: Text Jezdecký portrét T. G. Masaryka, napsaný v Praze dne 18. 2. 1990.

vštěvě, že jeho zhlédnutí muselo být veřejnosti
umožněno ještě opakovaně.
Až do počátku okupace byl obraz vystaven
v Horníkově lánské vile. Dokonce prý ho přicházeli zhlédnout i němečtí vojáci a salutovali mu.
Po několika týdnech však malíř plátno raději sroloval, uložil ho do dlouhého pozinkovaného pouzdra a ukryl
ho ve své ložnici.
Po válce putoval rozvinutý obraz
opět na své čestné místo v hale Horníkovy vily. Krátce po osvobození ho
chtěli koupit Američané; americký
Slovák Višňovský o tom s malířem
jednal; cena portrétu byla stanovena
na 50 000 dolarů. Společně s obrazem
měl do Ameriky odcestovat i jeho autor, aby krajanům za mořem vyprávěl
o T. G. Masarykovi a o vlasti. Přišel
však únor 1948 a z věci sešlo.
V r. 1950 státní orgány veřejnou
prezentaci obrazu zakázaly. F. Horník
ho tedy znovu sroloval do kovového
pouzdra.
Když F. Horník dne 1. 1. 1955
zemřel, jeho lánský domov osiřel.
V Horníkovic vile zůstaly mimo ukrytý obraz uloženy i některé památky na
TGM: skleněná kazetka s prezidentovými vlasy, čepice furažka, uzda koně
Hektora… Jednou vnikli do neobývaného domu jacísi uličníci a přitom
poškodili Masarykovu čepici i kazetu
s vlasy, ale zanechali je na místě. Hektorova uzda tehdy zmizela.
V r. 1960, když příbuzní vyklízeli Horníkovic
vilu, ukryli pouzdro s obrazem na čas v Lánech
u Hasíků. Později dopravil Horníkův zeť Neumann srolované plátno vlakem do Prahy. Teplá ruka portrét uprostřed poněkud poškodila.
V Praze byl obraz (později k němu přibyl i jeho
originální rám) ukryt na půdě u Neumannových.
V r. 1965 jednal o koupi obrazu Čechoameričan Souček, úřady však prodej zakázaly. Když
majitelé namítali, že obraz nemá pro komunistický režim žádnou cenu, bylo jim řečeno, že
cenu má a že by ho mohlo být zneužito k nežádoucí propagaci TGM.5
Jakmile to politická situace dovolila, byla
v lánském Hubertusu od 21. 4. 1968 do srpna
1968 instalována výstava, kde bylo možno zhlédnout především obraz Presidenta Osvoboditele
na koni Hektorovi, ale i Masarykův jezdecký
oblek, čepici zvanou masaryčka, jelenicové rukavice (silně štepované, poněvadž starý pán jiné
nechtěl, měl je dobře přizpůsobené svému stylu
držení uzdy), boty, skleněnou kazetku s Masarykovými vlasy a jiné autentické materiály. Do Lán
tehdy směřovaly tisíce lidí. V období normalizace nesměl být Masarykův obraz opět nikde veřejně vystavován; malířovi dědicové umožnili jeho
převoz do USA. Kromě Horníkova díla existuje ještě druhý Masarykův jezdecký portrét (z r.
1936; 220 cm x 160 cm), který se momentálně
nachází ve Velké Británii. Jeho autorem je Andrej Kocka z Podkarpatské Rusi, žák profesora
Václav Vodvářka, lánský písmák
Erdélyiho.6

SPOrtOVní dění
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Valná hromada tJ Sokol
Letošní valná hromada TJ je významná
tím, že zvolí na další tříleté funkční období
nové činovníky do výboru. Bude se konat
ve středu 30. března 2022 od 18:30 hodin
ve sklípku v sokolovně. Výbor zve všechny
zletilé členy lánského Sokola k hojné účasti,
stejně jako i příznivce Sokola. Výbor uvítá
každý konstruktivní diskuzní příspěvek,
který pomůže řešit problémy, nebo přinese
nové náměty na zlepšení.
V současné době je hlavním úkolem výboru zajistit dostatek finančních prostředků na úhradu provozních nákladů sokolovny, aby byla zajištěna obvyklá pravidelná
činnost všech oddílů. Druhým velkým
cílem je zateplit budovu a provést fasádu
sokolovny. To si vyžádá značné finanční
prostředky, které se snaží výbor postupně
střádat.
Václava Nováková

Fotbalisté začnou jarní část
soutěže. Přijďte fandit
Po podzimní části Krajské soutěže I. B třídy, skupiny A jsme skončili na příjemné čtvrté příčce tabulky
této soutěže.

Přes svátky vánoční jsme si dali od kulatého nesmyslu pauzu a prvně v roce 2022 jsme se sešli 20.
ledna, kdy jsme se začali připravovat na nadcházející pokračování jarní části sezóny. Trénujeme 2x
v týdnu, střídáme umělou trávu v Rynholci a chodíme do tělocvičny na posilovací cvičení. Postupně přidáváme i přátelská utkání. U19 Beroun: SK
Lány (4:4); SK Rakovník B: SK Lány (2:2); Králův
Dvůr: SK Lány (6:0). Od 3. do 6. března 2022 nás

čeká soustředění ve školicím středisku v Milevsku, kde budeme mít třífázové jednotky. Hodně se
všichni těšíme na první domácí zápas na stadionu
Vlastimila Švolby, který se uskuteční 26. března
2022 od 15:30 hodin.
Vypadá to, že nebudeme omezeni žádnými restrikcemi, proto jste všichni srdečně zváni. V neposlední řadě je nutné zmínit: Doufáme, že se nám
v tomto roce povede zajistit alespoň rekonstrukci
divácké tribuny jih, a to zejména z důvodu zajištění bezpečí všech přítomných, protože ta původní
ze 70. let je opravdu v žalostném stavu.
Jakub Matějka za SK Lány

ze Sokola
Máme v TJ celkem 14 kvalifikovaných trenérů a cvičitelek, ale lidí, kteří dobrovolně
a pravidelně obětují svůj čas na přípravu
a vedení tréninků nebo cvičení, není nikdy
dost. Kdyby chtěl někdo rozšířit řady cvičitelek, nyní je vhodná příležitost k získání
potřebné kvalifikace. Školení cvičitelů všestrannosti totiž bude probíhat teď na jaře
v Kladně, což je příhodnější než dojíždět
do Prahy. Zájemci se mohou hlásit na webu
TJ. Česká obec sokolská se v minulých letech zabývala také digitalizací, a to zejména
v souvislosti s placením členských příspěvků a vydáváním průkazů. Výsledek se dostavil. Letos naposledy vydáváme za zaplacené
členské příspěvky známky a průkazy, od
příštího roku už bude vše vedeno v elektronické evidenci členů, kdy po zaplacení příspěvku bude těm členům, kteří o to požádají
a budou mít zaplacen do konce února členský příspěvek, vystaven průkaz elektronicky
i se známkou. Znovu nabízíme cvičení pro
rodiče s dětmi, které probíhá vždy ve čtvrtek od 15:30 hodin v sokolovně. Je určené
dětem zhruba od 2 let a doprovodit je mohou nejen rodiče, ale i prarodiče nebo jiní
příbuzní.
Václava Nováková

Sauna pro veřejnost
Tenisový klub Lány nabízí veřejnosti k návštěvě klasickou finskou saunu v areálu tenisových kurtů v Lesní ulici. Otevřeno je
každou středu, pro ženy od 17:00 do 18:30
hodin a pro muže od 18:30 do 20:00 hodin.
K dispozici je rovněž ochlazovací bazének,
odpočívárna a klubovna. Václava Nováková

Lánští fotbalisté slaví 4. místo v tabulce po podzimní části sezóny 2021/2022.

Stolní tenisté bojují o postup
Čtyři kola před koncem mistrovských soutěží bojují nadále tři lánská družstva o postup.
A-družstvo se v divizi drží na 2. místě a bude bojovat o účast ve 4členném play-oﬀ. B-družstvo
vede krajský pohár 2. třídy a má už jistou účast
v bojích o postup. C-družstvo je stále v čele okres-

ního poháru 1. třídy a o jeho postupu se rozhodne
ve vzájemném utkání se Hředlemi, které jsou na
2. místě.
Zápasy našich družstev o postup v krajských soutěžích začínají v neděli 10. 4. 2022 v lánské sokolovně.
Přijďte nás povzbudit!
Milan Moravec

rozpis zápasů SK lány i. B. třída, skupina A Středočeský kraj 2021/2022
Zápas
SK Lány - SK Kladno „B“
FK Rudná - SK Lány
FC 05 Zavidov - SK Lány
SK Lány - SK Velké Přítočno
TJ Sokol Klobuky - SK Lány
SK Lány - SK Slaný „B“
Sokol Jedomělice - SK Lány
SK Lány - TJ Baník Lubná
SK Lány - Sokol Hostouň „B“

Kdy/ v kolik hodin
26. 3. od 15:30
2. 4. od 16:30
17. 4. od 17:00
23. 4. od 17:00
1. 5. od 17:00
7. 5. od 17:00
15. 5. od 17:00
21. 5. od 17:00
28. 5. od 17:00
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Kde
Lány
Rudná
FC 05 Zavidov
Lány
Klobuky
Lány
(TJ Jedomělice)
Lány
Lány
Aktuální úřední hodiny
OÚ Lány
Pondělí 8 – 12 / 13 – 17 hod.
Středa 8 – 12 / 13 – 17 hod.
tel.: 313 502 041
www.obec-lany.cz

