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Slovo na úvod

Máme tu červen a prázdniny jsou za
dveřmi. S prázdninami nás také čeká
dvouměsíční přestávka ve vydávání
Lánského zpravodaje. A protože za
sebou máme první půlrok vydávání
Lánského zpravodaje v jeho inovované
podobě, dovolím si malé ohlédnutí.
Kromě “nultého” čísla, které vyšlo již v
prosinci 2006, máme zatím na kontě
šest čísel Zpravodaje v roce 2007. Coby
nováčci v oboru jsme se snažili
poskytnout Vám, občanům, co nejlepší
servis informací o dění v naší obci. Jak
jste jistě zaregistrovali, noviny jsou
členěny na jednotlivé části, od počátečního úvodníku a informací OÚ až po
konečný sport. Kde je to možné,
snažíme se doplnit texty i aktuálními
fotografiemi či grafy. Rovněž se otevřela
možnost pro občany ke zveřejňování
jejich příspěvků. Při přijímání příspěvků
do novin preferujeme jejich elektronickou podobu, a ačkoliv jsme za tuto
skutečnost byli několikrát kritizováni,
věřte, že není jiné východisko. Všichni
členové redakční rady dělají Zpravodaj
ve svém volném čase a kdybychom měli
všechny příspěvky přepisovat ručně do
počítače, prostě bychom to časově
nezvládli. Zpravodaj nabízí také
možnost inzerce, aby se alespoň část
nákladů vrátila zpět, neboť vydávání
novin není zrovna lacinou záležitostí a
Zpravodaj je občanům Lán a Vašírova
poskytován zdarma.
Věřím, že nám i v nadcházejícím období
zachováte přízeň a svými příspěvky či
náměty pomůžete Zpravodaj vylepšovat. Závěrem bych rád poděkoval
členům redakční rady za jejich obětavou
práci, zejména Martině Hořejší, dále
pak Romanu Havelkovi a PhDr. Václavě
Novákové. Rovněž chci poděkovat všem
ostatním, kteří nám pomáhají
Zpravodaj tvořit. Na shledanou v září!
Karel Pleiner
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Uzavírka silnice II/ 606 úsek Lány – Vašírov
22.5.2007 proběhlo na OÚ v Lánech
jednání ohledně uzavírky silnice v úseku
Lány – Vašírov z důvodů dostavby
kruhového objezdu na stavbě obchvatu
obce Lány.
Jednání svolal Odbor dopravy a služeb
Magistrátu města Kladna a zúčastnili se
ho zástupci ESB a.s., SÚS Kladno,
ADSUM, Anexia s.r.o., ČSAD MHD
Kladno a OÚ Lány.
ZÁVĚR :
Uzavírka silnice II/ 606 úsek Lány –
Vašírov v délce 1,592 km oběma směry
započne 2.6.2007 od 5 hod a skončí 30.6.2007
ve 24 hod.
Autobusová doprava bude řešena v Lánech ulicí
Ke Hřbitovu. Dočasně bude demontován

zpomalující práh, značení místní komunikace
Ke Hřbitovu, které požadují dopravci, provede
firma ADSUM. Dále budou přemístěny
autobusové zastávky u hřbitova před čp.184, a to
v obou směrech.
Pro občany Vašírova zůstane průchod
stavbou pro pěší zachován po celou
dobu uzavírky.Osvětlení chodníku
bude funkční. Autobusové zastávky ve
Vašírově budou dočasně zrušeny. Ve
směru na Kladno bude nejbližší
zastávka u hřbitova, ve směru na Nové
Strašecí u bývalého dolu ČS armády.
Bohužel, jiné řešení pro tuto dočasnou
situaci nebylo možné nalézt (dle
sdělení zúčastněných zástupců firem).
Alena Hlavsová, místostarostka obce

Poděkování pořádným a poslední výzva nepořádným
Neohlášené zábory veřejného prostranství bude
řešit i městská policie.
Před dvěma měsíci byl oznámen záměr starosty
obce a zastupitelstva zlepšit pořádek v obci.
Jedním z problémů, které kazí vzhled ulic, jsou
takzvané neoprávněné zábory veřejného
prostranství, které všichni známe v podobě
stavebního materiálu, dřeva a jiných předmětů
dlouhodobě skladovaných na veřejných místech a
obecních pozemcích. Toto jednání některých
občanů je v rozporu s platnými vyhláškami obce a
nebude nadále tolerováno.
Nejprve bychom chtěli poděkovat všem, kteří v
uplynulých měsících odstranili nejrůznější
materiály a jiné předměty z veřejných prostranství a rozhodli se tím sami zlepšit vzhled ulic
v obci a současně respektovat závazné obecní
vyhlášky. Velice si tohoto přístupu vážíme a těší
nás, že takových je nás většina. Před vyhlášením
amnestie jsme provedli zmapování situace a
nalezli jsme více než dvacet míst v obci, kde bylo
neoprávněně užíváno veřejné prostranství.

Věříme, že i Vy jste si všimli výrazného zlepšení
situace po uplynutí dvou měsíců vyhlášené
amnestie.
Někteří se ale rozhodli i nadále nerespektovat
vyhlášku o záboru veřejného prostranství a
současně i vyhlášku o místních poplatcích, která
stanoví výši poplatků za ohlášený a povolený
zábor veřejného prostranství pro případy
nevyhnutelného přechodného uložení věcí na
veřejných místech. Tito občané budou v
nejbližších dnech obecním úřadem vyzvání k
úhradě poplatku za zábor veřejného prostranství
a současně k okamžitému ukončení svého
počínání. K řešení těchto přestupků bude
současně od nynějška využívána i Městská
policie.
Věříme, že zvolený spravedlivý a jednotný přístup
ke všem občanům přispěje k lepšímu prostředí
v Lánech i Vašírově.
Ernest Kosár a Miroslav Hořejší,
komise veřejného pořádku a sportu a mládeže
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Dokončení oprav náměstí
Dne 16.5.2007 se na OÚ sešla komise
k posouzení předložených nabídek na akci
,,Rekonstrukce zpevněných ploch – Lány
Masarykovo náměstí.“
Na výzvu Obecního úřadu v Lánech byly
doručeny čtyři nabídky. Po jejich
posouzení (z hlediska ceny, záruky a
referencí) dospěla komise k
jednoznačnému závěru vybrat a oslovit
firmu Klika - Dvořák s.r.o. Kladno.
Termín zahájení a ukončení prací bude
stanoven smlouvou, která bude v
nejbližších dnech uzavřena. Obec Lány
navrhuje termín zahájení VI/07 a
ukončení prací VIII /07.
Pro úplnost uvádíme další pořadí
oslovených firem: 2.místo firma Froněk
s.r.o. Rakovník, 3.místo firma Fisa s.r.o.
Slaný, 4.místo firma ČNES a.s. Kladno.
Václav Fencl, místostarosta obce

Krátce z pracovních jednání
obecního zastupitelstva
·
Zastupitelé byli seznámeni s výsled-

kem kontroly kvality vody v Mateřské
škole v Lánech. Protože se opakují
závady v kvalitě vody, starosta obce
vejde v jednání s firmou Veolia Kladno.
·
16. 5. proběhlo výběrové řízení na
dodavatele rekonstrukce školního
hřiště.
·
Obecní zastupitelstvo rozhodlo
vybudovat nové sběrné místo na
tříděný odpad v ulici Pod Hřištěm .
·
Zastupitelstvo projednalo provozní
řád dětského hřiště u Židovského
rybníka a provozní dobu (1. 4. až 30. 9.
od 9.00 do 21.00 h, 1. 10. až 31. 3. od
9.00 do 18.00 h). Dále projednalo
písemnou stížnost na nadměrný hluk a
nepořádek související s provozem
diskotéky v Zámecké ulici č. p. 141 a
uložilo tři úkoly (stálé kontroly
Městskou policii, připravit novou
obecně závaznou vyhlášku určující
dobu klidu v obci, stanovit pevnou
provozní dobu diskotéky). Projednalo
návrh na pronájem pozemku a
provozní řád pro kynologické cvičiště
v Lesní ulici a byla změněna nájemní
smlouva manželům Dvořákovým v
č.p. 93 z doby určité na dobu výkonu
povolání učitele v ZŠ Lány alespoň
jednoho z manželů. Zastupitelstvo se
též seznámilo s nabídkou vybudování
bezdrátového rozhlasu a veřejného
osvětlení v nové zástavbě.
·
Při výstavbě kruhového objezdu
u Vašírova bude zajištěna cesta
pro pěší i po uzávěrce silnice.

OÚ INFORMUJE
Nabitý program předprázdninového veřejného zasedání
Předprázdninové veřejné zasedání obecního
zastupitelstva proběhlo 28. května v hotelu Classic
a mělo nabitý program. Mimo jiné byl projednán
závěrečný účet hospodaření obce za rok 2006 a
přijaty dotace a granty ze Středočeského kraje.
Po zahájení veřejného zasedání, kterého se
zúčastnilo 10 z 11 zastupitelů, byla provedena
kontrola usnesení č. 2 z minulého veřejného
zasedání. Všechny úkoly zadané tímto zasedáním
byly splněny nebo jejich plnění průběžně
pokračuje. Starosta Karel Sklenička seznámil
občany s činností zastupitelstva od posledního
veřejného zasedání. Zastupitelstvo se zabývalo
mj. granty a dotacemi přidělenými z Krajského
úřadu Středočeského kraje (viz podrobněji dále),
přípravou výměny veřejného osvětlení v ulici
Čs. armády, kabelovými rozvody pro veřejné
osvětlení v nové zástavbě (Ječná ulice) a
rozšiřováním bezdrátového místního rozhlasu. V
další fázi bude řešen hlavně Vašírov. Rovněž bylo
připraveno poptávkové řízení na výměnu části
oken v budově základní školy. V červenci bude
vyměněno 15 oken celkem za 270.000 Kč.
Starosta také seznámil s výsledkem poptávkového řízení na rekonstrukci poslední části
Masarykova náměstí (výsledky najdete v tomto
Zpravodaji). Jak později konstatoval v diskusi
zastupitel Roman Havelka, je velmi potěšující, že
se oproti loňským nabídkám podařilo sehnat
dodavatele s cca o 400.000 Kč nižší nabídkou.
Na závěr starosta zmínil úspěšnou akci
„Čarodějnice“, která byla hojnou účastí občanů i
dětí příjemným překvapením. Pozval také občany
na další kulturní akce v červnu - na koncert Hudby
Hradní stráže a Policie ČR 1. června v hotelu
Classic, na koncert v kostele lánského zámku dne
22. června v předvečer Lánských letních slavností
a samotné Lánské slavnosti 23. června.
Poté zastupitelstvo schválilo přijetí grantů z
Krajského úřadu Středočeského kraje. Jedná se o
grant z fondu kultury na Lánský kulturní maratón
ve výši 50.000 Kč (požadováno bylo 150.000 Kč),
který bude celý použit na Lánské letní slavnosti,
dále dotace z fondu obnovy památek ve výši
150.000 Kč (požadováno 150.000 Kč) na opravu
soch sv. Jana Nepomuckého, sv. Antonína
Paduánského a Kříže s Ježíšem Kristem v parčíku
na náměstí. Celková výše této investice dosáhne
296.000 Kč. Další grant ve výši 121.000 Kč byl
získán na dokončení rekonstrukce Masarykova
náměstí z fondu obnovy venkova. Zde je celková
výše investice 800.000 Kč. A konečně grant ve
výši 200.000 Kč byl získán z fondu sportu a
volného času na opravu hřiště u ZŠ. Na tuto akci
bylo požadováno celkem 400.000 Kč a zbytek
bude dofinancován z rezervy obecního rozpočtu a
z prostředků Sdružení rodičů a přátel dětí školy.
Celková výše investice je cca 625.000 Kč.
Dalším bodem jednání byl závěrečný účet obce za
rok 2006. Místostarostka a předsedkyně finanční
komise Alena Hlavsová seznámila zastupitele a
občany se zprávou o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2006. Audit provedly
26. dubna 2007 pracovnice Krajského úřadu paní
Kyselková a Opltová a vytkly tyto závady:

1. nejsou oceněny lesní porosty na obecních
pozemcích, 2. bývalým vedením obce nebyla
podána zpráva o plnění opatření k odstranění
nedostatků zjištěných v roce 2005, 3. bývalým
vedením obce nebyly odúčtovány prodané akcie
ČMD, 4. obec neúčtuje o předpisu plateb.
Zastupitelstvo uložilo odstranění závad paní
Hlavsové, panu Fenclovi a paní Charouskové a
závěrečný účet za rok 2006 schválilo s výhradou.
Dále zastupitelstvo schválilo převedení
nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu
obce za rok 2006. Jedná se o částku 65.180 Kč
pro Mateřskou školu a 96.137 Kč pro Základní
školu. Tyto prostředky budou moci obě školy
čerpat v roce 2007, aniž by jim byl krácen
rozpočet na rok 2007.
Zastupitelstvo schválilo smlouvu na pronájem
pozemku p. č. 432/13 o výměře 4.678 m2
Základní kynologické organizaci Lány. Pronájem
je na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce
za 1 Kč ročně. Kynologové budou udržovat areál
na vlastní náklady, zajistí oplocení pozemku a
budou dodržovat provozní dobu určenou
provozním řádem. Mimo výcvik psů umožní
ostatním občanům přístup k dalšímu využití
areálu.
Starosta seznámil zastupitele se záměrem
pronájmu pozemků u Muzea T.G.M. od pozemkového fondu. Důvodem je užívání pozemku obcí a
plánovaný následný odkup. Za dané situace není
možné realizovat nutné úpravy v tomto prostoru.
Dále bylo projednáváno přistoupení obce ke
Svazku obcí Kanalizace-voda Křivoklátsko.
Účast v tomto svazku by měla umožnit snazší
získávání dotací na tyto investice, a to až do výše
85% (jednalo by se o výstavbu kanalizace a
čističky ve Vašírově). Vstupní poplatek činí
10.000 Kč, roční udržovací poplatek 5.000 Kč.
Zastupitel Karel Pleiner pak upozornil na některé
nejasnosti ve stanovách svazku (který již existuje,
Lány pouze přistupují), zejména kolem výše
ročního příspěvku a případný postih při
neplacení, vypořádání zisku a ztrát, vypořádání
při ukončení členství a pod. Nakonec se
zastupitelstvo rozhodlo zatím o přistoupení
nehlasovat a písemnou formou požádat vedení
svazku o vyjasnění sporných otázek.
Zastupitel Mgr. Jiří Ladra informoval o návrzích
názvů ulic v nové zástavbě, které byly posléze
schváleny. Jedná se o ulice Sluneční, Ječnou,
Březovou a Ke Skále.
Zastupitelstvo se zabývalo žádostí společnosti
U Lánské obory s.r.o. o směnu pozemku.
Společnost navrhla směnu obecního pozemku ve
výměře 299 m2 (bývalá polní cesta, která narušuje
celistvost pozemků této společnosti) za pozemky
této společnosti o výměře 837 m2. Pozemky jsou
pro výstavbu nevhodné, ale obec by je mohla
využít pro zeleň, umístění kontejnerů apod.
Zastupitelstvo tuto směnnou smlouvu schválilo.
Závěrem místostarostka paní Hlavsová
informovala o uzávěrce cesty do Vašírova v
souvislosti s budováním obchvatu (podrobněji
viz oznámení ve Zpravodaji).
Karel Pleiner
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Proč si někteří pletou obecní les se skládkou,
kompostem nebo skladištěm dřeva?
Když se řekne les, většina z nás si představí
příjemné místo pro procházku, odpočinek, pobyt
s dětmi. Obyvatelé Lán a Vašírova mají to štěstí, že
rozsáhlé lesy navazují přímo na okraj obce. Tento
nádherný kus přírody hned za domem nám může
závidět asi každý, kdo Lány navštíví. Už méně
nám ale bude závidět stav, v jakém se lesy právě
v blízkosti domů nacházejí. Stačí vkročit do lesa
například v místech přilehlých k Lesní ulici (vede
podél lesa od fotbalového hřiště k Berounské
ulici). Namísto pohodlné procházky musíme
dávat pozor, abychom nezakopli o nejrůznější
odpadky, hromady listí a větve z ovocných
stromů, hromady posekané trávy nebo například
hromadu dřeva kýmsi zde skladovanou
před nadcházející zimou. Dále narazíme
na vyhozené zbytky jídla, přepravku se suchými
kaktusy v plastových květináčích, hromadu
stavební suti a přímo uprostřed lesa v blízkosti
tenisových kurtů dokonce vyrostla opravdová
skládka.
Většina z nás si určitě řekne, jak může někdo
vytvářet skládku v lese, vždyť to není normální,
všichni chceme mít kolem sebe uklizeno.
Odpověď je jednoduchá. Někdo si řekne, že
posekaná tráva a suché květiny ze zahrady v lese
shnijí, tak proč bych to do lesa nemohl vyvézt, je
toho jen troška. Další přijde a vidí – je tu posekaná
tráva, také se zbavím posekané trávy a proč bych

nepřidal větve z ovocných stromů, vždyť je to také
z přírody a větve patří do lesa. Další se potřebuje
zbavit přebytečné zeminy – ta se v lese přece také
ztratí, a tak hromádky vesele přibývají. Pak přijde
někdo, kdo řeší zásadní problém, kam se stavební
sutí - přece nebudu platit za skládku, vždyť soused
vyváží všechno ze zahrady do lesa a stejně už je
tam nepořádek. A máme tu skládku v lese...
Samozřejmě se všichni budeme nadále pohoršovat nad tím, jak může někdo vyvážet odpad do lesa
a dohadovat se, že to pravděpodobně musí dělat
někdo cizí. Proč by si lánští dělali nepořádek
před vlastním domem a v lese, kam často chodí
právě oni sami. Osobně mi právě toto nejvíc nejde
na rozum – proč si někteří úzkostlivě udržují svoji
vlastní zahradu, ale přitom nepořádek vytvářejí
několik metrů od svého plotu a ještě na cizím
pozemku. Někteří to dokonce řeší i tím, že začnou
trávu do lesa vyvážet večer, aby je nikdo neviděl a
nemohlo vzniknout podezření, že také vytváří tu
nepříjemnou skládku. Jenomže právě třeba
posekanou trávou většina skládek začíná a tráva
stejně jako jakýkoliv jiný odpad do lesa nepatří.
Každý by si měl uvědomit, že ač to tak na první
pohled nevypadá, všechny pozemky, včetně lesů,
mají svého vlastníka. Les přiléhající k Lesní ulici
je ve vlastnictví obce Lány. A pouze vlastník může
rozhodovat, co chce a nechce mít na svém
pozemku. Není možné odvážet cokoliv, třeba i
nezávadného, na cizí pozemky ani do cizích lesů.
Těm, kteří do lesa cokoliv vyvážejí, doporučuji,
aby se zamysleli, jak by se jim líbilo, kdyby jim
někdo přehodil přes plot posekanou trávu s tím,
že tráva přeci časem shnije a je to vlastně hnojivo.
Naprostá většina obyvatel Lán bydlí v rodinných
domcích s relativně velkými přilehlými zahradami. Určitě není problém si na svém pozemku
vyhradit malé místo v rohu, kde bude skladována
posekaná tráva a další odpad z vlastní zahrady a
následně odpadu využito třeba jako kompostu.
Miroslav Hořejší, komise veřejného
pořádku a sportu a mládeže

Tonda Obal učil děti třídit odpady
Tonda Obal je vzdělávací program společnosti
EKO-KOM a.s. pro školy a mateřské školy
na podporu obcím ve třídění, sběru a recyklaci
odpadů.
Tonda Obal navštívil lánskou základní školu již na
sklonku loňského roku. Nyní přijel především
kvůli škole mateřské, ke které měly možnost
přidat se i maminky, které jsou se svými dětmi
na mateřské dovolené.
Jsem maminka zvědavá a tak jsem se šla
na besedu podívat. Byla jsem mile překvapená,
jak se lektor rychle přizpůsoboval znalostem a
věku dětí. Dozvěděla jsem se několik pro mne
nových informací. Například, že sklo lze
recyklovat neomezeně oproti papíru, že není
potřeba pracně a nebezpečně odstraňovat
plastové či kovové kroužky, co zbydou na lahvi.
Dále, že papírový obal, ve kterém kupujeme vejce,
je již několikrát recyklován a znova již recyklovat
nejde, proto je lepší ho do tříděného papíru
nedávat a že plastové lahve se v Číně mění na
výplně do zimních bund a polštářů nebo přímo na

fleesové mikiny. Pan lektor velmi chválil lánské
děti. Říkal, že mají znalosti jako jinde děti o dva
ročníky starší.
Neodolala jsem a po besedě jsem se ptala dětí, jak
doma třídí odpad. Tady mne však čekalo
zklamání. Dozvěděla jsem se, že posekaná tráva
se vyváží pryč v pytlích, plastové láhve dědečci
pálí, papír se spaluje namísto jeho sběru a
odevzdání třeba ve škole. Myslím si, že děti by se
rády zapojily do třídění odpadů, ale bohužel
pro některé rodiče a prarodiče je jednodušší hodit
všechno do jedné popelnice nebo do kamen!
Chtěla bych poprosit všechny, kdo takto nakládají
s odpady, aby se nad sebou zamysleli a pokusili se
jít dětem dobrým příkladem. Ať tady nenecháme
našim dětem a vnoučatům jen jedno velké
smetiště. Už takhle budou mít příští generace
problémy s pitnou vodou a globálním oteplováním. Děkuji Vám všem, kteří jste dočetli tento
příspěvek až do konce.
Jana Svobodová, občanské sdružení NAŠE

Pozvánka na dechovkové
odpoledne
V neděli 17. června 2007 od 15 hodin se v
hotelu Classic v Lánech koná další
dechovkové taneční odpoledne nejen
pro seniory, které pořádá kulturní
komise obce Lány. Tentokrát bude k
tanci a poslechu hrát kapela pana
Poláčka. Všichni jste srdečně zváni na
posezení s dechovkou. Vstup je zdarma.

Lánské letní slavnosti
se konají 23. června 2007
Obec Lány ve spolupráci Euroagentur
hotels & Travel a.s. Vás srdečně zvou
na 4. ročník Lánských letních slavností
do areálu hotelu Classic v sobotu 23.
června 2007 od 10.00 hodin. Připraven
je pestrý program na celý den i večerní
zábava. Podrobný program naleznete
uvnitř tohoto zpravodaje.

Lánské slavnosti zahájí
slavnostní koncert
Obec Lány Vás srdečně zve na slavnostní
koncert vážné hudby, který se koná v
předvečer Lánských letních slavností
22. června 2007 v lánském kostele od 18
hodin. Na programu budou díla G. F.
Håndela, B. Smetany, C. Debussyho,
A.Vivaldiho, F. Schuberta a dalších.
Účinkují: Marek Špelina (flétna),
K r i s t ý n a Pe r o u t k o v á ( h o u s l e ) ,
Suchanová Dana (harfa), Bartoš
Vratislav a Brož Kamil (trumpeta). Nad
koncertem přijala záštitu paní Lívia
Klausová. Vstupenky v ceně 80,- Kč jsou
v předprodeji na Obecním úřadu v
Lánech a v prodejně Tabák u Drvotů od
4. června 2007.

Pro členy ČČK zdarma
Místní skupina Českého Červeného
kříže poskytne svým členům zdarma
vstupenky na koncert vážné hudby,
který se koná v pátek 22. června 2007 v
lánském kostele od 18 hodin. Vstupenky
si můžete vyzvednout proti podpisu na
Obecním úřadu v Lánech nebo v Tabáku
u Drvotů. Na Vaši návštěvu se těší Alice
Hamříková

Cyrilometodějské posezení
u kapličky ve Vašírově
Ve čtvrtek 5. července od 16 hodin bude
Cyrilometodějské posezení u kapličky ve
Vašírově, které pořádá kulturní komise
obce Lány. K tanci a poslechu bude hrát
Seniorka. Všichni jste srdečně zváni na
posezení.
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Celostátní sbírka
JEZDECKÁ SOCHA T.G.M.
Vážení spoluobčané, obracíme se na
vás s výzvou o přispění na vybudování
jezdecké sochy prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua
Masaryka, která by stála před
Muzeem T. G. Masaryka v Lánech.
Idea postavení jezdecké sochy T. G.
Masaryka v Lánech existovala již v době
první republiky, vzniklo i několik sbírek,
bohužel tyto snahy přerušil nástup
fašismu a později období totality.
Především díky vašemu příspěvku může
být idea jezdeckého pomníku v Lánech
konečně naplněna.
Vaše příspěvky můžete zasílat na účet:
214 348 774 / 0300
Přispět můžete také do zapečetěné
pokladny umístěné v Muzeu T. G.
Masaryka v Lánech.
Darovat jakoukoliv finanční částku lze
také formou sběrací listiny, kterou si
můžete vyžádat v pokladně muzea v
Rakovníku, Lánech, Novém Strašecí a
Jesenici.
Kontakt a více informací:
www.muzeumtgm.cz
Muzeum T. G. Masaryka v Lánech,
Zámecká 197, 270 61 Lány
tel.: 313 502 608; 731 449 322,
e-mail: lany@muzeumtgm.cz

Pozvánka na závěrečnou
besídku Mateřské školy
Vážení spoluobčané,
zveme Vás na naši závěrečnou besídku,
která se koná 28. 6. 2007 od 16.00 hod na
zahradě mateřské školy. Touto besídkou
se rozloučíme s naší mateřskou školou.
Přijďte se podívat, jak jsme šikovní.
Předškoláci z Mateřské školy Lány

Pozvánka na výstavu
do Muzea TGM v Lánech
Výstava architekta Miloslava Čejky,
která je instalována ve výstavní síni
Muzea TGM v Lánech, se jmenuje
Tetralogie neboli čtveřice a potrvá do
1. 7. 2007. Jedná se o fotografický
cyklus, kdy jednotlivé fotografie jsou
tématicky řazené barevně, tvarově i
obsahově provedené neprofesionální
kamerou - kapesním digitálním
fotoaparátem Fuji s běžnou optikou a
upravené v běžném programu. Důležitá
není technika, ale hledání a sdělení.
Hlavním motivem je příroda, krajina a
tvar struktury a reflexe a něco o člověku,
typická je fascinace protisvětlem,
barvou, šerosvitem i situací.
Magdalena Mikesková, vedoucí
Muzea TGM v Lánech

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
Kněžna Fürstenbergská opět v Lánech
Kněžna Elisabetha von Fürstenberg se po roce opět přijede se synem podívat na své „lánské
poddané“. Divadelní spolek Tyrš a Tyršata Lány připravil na sobotu 16. června za účasti Sboru
dobrovolných hasičů divadelní spektákl před hospodou na Masarykově náměstí. Začíná se
dopoledne v 10:30 hodin.
„Moji milí Lánští, ráda Vás uhlídám na inspekční
bitce jako posledně. Zvláště pak upomíná řezníka
cestě po svých državách,“ napsala kněžna
Krkovičku, jenž je prudší letory, a kovářského
lánskému zastupitelstvu. Je potřeba se všeobectovaryše Podkovičku, známého svými výtržnostnou přičinlivostí natřít ploty, zamést dvorky,
mi po celém kraji, aby nevyhledávali ve slavnostní
vyžehlit sváteční kroje, vyčistit obecní cesty,
den nesvár a poprali se jindy.
hospodské pípy i tvářičky lánských děcek. Ruku k
Všeobecné veselí však neutichne ani po odjezdu
dílu by měli přiložit i největší zevlouni ze vsi.
vrchnosti. Ve 14 hodin se chystají před Narpou
Kněžnin naparáděný kočár přibude do vsi kolem
sehrát příběh plný napětí pro naše nejmenší
půl jedenácté dopoledne. Přivítání chystá pan
potulní umělci ze spolku „Mráz po zádech“.
starosta, spolek místních starých panen, naši
Následovat bude diskotéka, věc v naší vsi zcela
živnostníci a pan řídící se školní drobotinou. V
nová, v kraji nevídaná. Věhlasný „diskžokej“ Jiří
závěru uvítacího ceremoniálu sbor hasičů kněžně
Ladra spustí na plácku před hospodou svou
předvede, co se za ten rok naučili nového.
úžasnou produkci.
Starosta nabádá čeládku i honoraci ke klidnému
Roman Havelka
průběhu přivítání, aby zase nedošlo ke všeobecné

Divadlo Tyrš a Tyršata se připravují na léto
Léto je za dveřmi a spolu s ním i letní aktivity
našich obou divadelních souborů. První
představení Tyrše proběhla již 2. června na hradě
Krakovci, kde jsme odehráli Půlnoční vlak a 8.
června pak na Křivoklátě Mrzáka
Inishmaanského. Následuje 16. června příjezd
kněžny z Fürstenbergu, tentokrát v 10.30 na
lánské náměstí před hospodu Narpa. Dětský
soubor Tyršata pak v rámci Lánských letních
slavností předvede 23. června pásmo písniček z
dětského muzikálu „S úsměvem jde všechno líp“

a tentýž den v 19.00 hodin na Křivoklátě sehraje i
celé představení tohoto muzikálu.
Další představení Tyrše na hradě Křivoklátě jsou
naplánována na pátek 27. července ve 20.00
hodin, kdy uvidíte v ponuré atmosféře hradních
sklepení Půlnoční vlak a dále 2. srpna, kdy na
Křivoklátě budeme hrát opět Mrzáka
Inishmaanského. Ten bude začínat rovněž ve
20.00 hodin. Jste srdečně zváni a těšíme se na vás!
Karel Pleiner

Soutěž “Rozkvetlá vesnice” se blíží do finále
Odborná porota pokračuje ve výběru nejhezčí květinové
výzdoby oken, balkónů a předzahrádek. Vyhlášení vítězů a
předání cen proběhne během Lánských letních slavností
23. června 2007 v 16 hodin v hotelu Classic. Zároveň bude
na Lánských letních slavnostech k vidění výstava fotografií
dokumentující soutěž. Soutěž bude uzavřena 16. června
2007. Pro tři majitele nejhezčí květinové výzdoby jsou připraveny ceny v podobě dárkových poukazů na
odběr zboží v hobby marketu BAUMAX v hodnotě 1000 Kč, 2000 Kč a 3000 Kč. Ceny pro vítěze věnuje
realitní kancelář ECO-JURIS spol.s r.o., Kladno.

Okénko do Mateřské školy v Lánech
·
30. května připravila Lánská kynologická organizace pro děti dobrodružnou cestu,
·
1. června oslavy Mezinárodního dne dětí – odpoledne s rodiči na zahradě mateřské školy (soutěže,

vystoupení dětí, volná zábava, opékání špekáčků),
·
13. června dopolední vycházka do obůrky na Nových Dvorech,
·
21. června divadelní představení v 9.30 hodin – pohádka Drak a rozpustilá princezna,
·
23. června prezentace mateřské školy na Lánských letních slavnostech,
·
25. – 29. června Poslední školkování – slavnostní týden – rozloučení s předškoláky,
·
28. června závěrečná besídka od 16.00 hod,
·
mateřská škola bude o prázdninách zavřena od 16.7.2007 do 24.8.2007
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Blahopřejeme
V měsíci červnu blahopřejeme k
významnému jubileu těmto občanům:
Koželuhová Petruše, Vondrová Anna,
Loudová Věra, Bechyně Antonín, Černá
Irena, Landrová Irena, Kadlecová Anna,
Pipota Jaroslav, Benc Ladislav, Norková
Naděžda, Vlková Hana, Pokorná
Růžena, Pokorná Růžena, Špryselová
Libuše, Havelka Ladislav, Hrdinová
Libuše, Štulc Vladimír, Šnoblová Anna,
Hiřman Jaroslav, Kubínová Jana,
S k á l o v á M a r i e , B e r á n e k Pa v e l ,
Sláničková Miluše, Maxová Věra, Vála
Jaroslav.

Výlet po stopách koněspřežky
Naše obec se začala v posledních letech rozrůstat
a stěhují se do ní lidé, kteří o naší vsi mnohdy vědí
jen to, že je zde letní sídlo prezidenta republiky.
Proto jsme si do plánů naší MŠ zařadili akce a
výlety, které by nejen těmto novým obyvatelům,
ale všem, kteří mají o obec bližší zájem, poskytly
informace o její historii. S tímto záměrem jsme
seznámili našeho lánského historika pana
PaedDr. Václava Vodvářku a požádali ho, aby nás
na těchto procházkách doprovázel svým
zajímavým povídáním.
Historická koněspřežka, která
vedla i přes naši obec a jejíž stopy
ještě nyní můžeme najít, se nám
zdála jako ideální cíl pro naši
procházku. Účast rodičů s dětmi
nás příjemně překvapila.
Autobusem jsme se dopravili do
„Myšiny“, odkud jsme šli po
trase koněspřežky. A bylo na co
se dívat! Kamenné valy, zbytky
vodopustě, oborová brána. Vše
doprovázel pan Vodvářka
zajímavými informacemi a
hovořil nejen o nich. Ochotně
odpovídal na všechny dotazy.

Procházka měřila 5 km a bez problémů ji všichni
zdolali, malí i velcí. Přálo nám i velmi příjemné
počasí.
Tento výlet, který si všichni pochvalovali, nás
utvrdil v našem plánu uspořádat více historických
vycházek. Námětů pro ně je v našem okolí hodně a
naše obec si rozhodně zaslouží, abychom na
památky v našem okolí nezapomínali.
Jiřina Věrnochová

V měsíci červenci blahopřejeme k
významnému jubileu těmto občanům:
Lomberský Milan, Melčová Hana,
Hložek Josef, Svobodová Věra, Norková
Eva, Hamouz Václav, Havlíček Jindřich,
Procházková Anna, Krejza Václav,
Skleničková Tekla, Kyncl Jaroslav,
Richterová Jitka, Blín Josef, Kilácsko
Štefan, Hartmann Josef, Větrovcová
Miloslava, Worofka František, Králíček
Václav, Kuklová Jana.
V měsíci srpnu blahopřejeme k
významnému jubileu těmto občanům:
Klingrová Marie, Fejfarová Libuše,
Žižka Zdeněk, Bechyně Ladislav,
Buchmajer Václav, Jakeš Stanislav,
Ramešová Maria, Machačová Hana,
Hamouz František, Jirgl Václav,
Dovháňuk Jiří.

Vzpomínka
V květnu jsme se rozloučili s panem
Michalem Verčimákem z Vašírova.

Výzva Muzea T.G.Masaryka
Muzeum T. G. Masaryka v Lánech
plánuje v rámci oslav 90. výročí bitvy
u Zborova v Pamětní síni
A .G.Masarykové a ČČK výstavu
o historii a působení Červeného kříže
za 1. světové války. Obracíme se tímto
s prosbou na všechny, kdo by měli
jakékoli předměty týkající se dané doby k o ž e n é b r a š n y, o b a l y o d l é k ů ,
k o r e s p o n d e n c i Č K , b u t y l k y,
zdravotnický materiál atd., zda by tyto
předměty muzeu darovali nebo zapůjčili.
Kontakt: Muzeum T. G. Masaryka
v Lánech, Zámecká 197, tel.
313 502 608, 731 449 322, e-mail:
lany@muzeumtgm.cz.

Hele,
už jdou

Já tu pípu
snad zavařim!!!

...a taková to byla pěkná škola!

Jestlipak příjde
Anča?

Přijeli i motorkáři
(Pekelní andělé)

Chlapi!
To jsou ty naše klacky

Čarodějnice 30.dubna 2007

a
Vstávat

cvičit!!!

hoď
nec i!
ě
ic
vn
Hla é hran
t
k

Kam teď?!?
Do leva nebo do prava?

Zase řízek?
Co jinýho!

Broučci

Poldové - a fotěj nás !

To je
hustýý!

Naskoč, zdrháme!!!

Vidíš to
co já?

Připravila pro Vás kulturní komise obce Lány. Roman Havelka, Karel Pleiner, Mirek Píša.

Lánské náměstí 8.května 2007

Chlapi ať nás nikdo
nevidí!!!

Bažanti ?!?

Výývaltéé
sudýýý
la la lá
a láá áá...

Smolíček pacholíček

Zpívá hez
ky,
ale kde js
ou s tim
pivem?

Gazík je Gazík
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Svatojanská noc
Kořeny této slavnosti sahají hluboko do
předkřesťanského období, pravděpodobně až do doby keltské. Původně měly
náboženský charakter s magickým
podtextem a konaly se u většiny
evropských národů na počest slunce a
letního slunovratu. Naši pohanští
předkové věřili, že v času slunovratu je v
přírodě vše v ruchu, příroda oplývá
zázračnými kouzly, sbírané byliny mají
léčivou nebo čarovnou moc a zvláštní roli
hrálo pálení ohňů. Křesťanská církev
zasvětila 24. červen Janu Křtiteli (proto
svatojanská ). V lidové tradici přežívaly
některé prvky původních slavností a
věřilo se, že v noci na 24. června se
scházejí čarodějnice, rozkvétá zlaté
kapradí, otevírají se skryté poklady, lesní
panny provozují své reje, lákají zpěvem i
sliby mladíky mezi sebe, ... Zvláštní
místo při pálení svatojanských ohňů měl
pelyněk černobýl. Hoši a dívky vili z něho
věnce, opásali se jimi, aby k nim zlé
mocnosti neměly přístup. Mládež
skákala přes plápolající ohníček, bujaré
veselí trvalo často až do "Božího rána",
protože tahle noc je v roce nejkratší. Říká
se: "Na sv. Jana není noc žádná".
Dnes na čarodějnice, víly a zlaté kapradí
asi nikdo z nás nevěří. Zkusme se tedy v
tuto noc alespoň "zastavit" a se vší
pokorou si uvědomit souvislost člověka a
přírody a naši závislost na přírodě!
Hezké léto!
Zpracovala Václava Nováková podle
internetu a
katalogu
z Tuchlovické pouti 2007

Městská policie informuje
Po půlnoci 20. 4. 2007 byly v součinnosti
s Policií ČR zjištěny dvě osoby mladší 18
let pod vlivem alkoholu. Dvěma
osobám, které jednomu z mladíků
prodaly alkoholický nápoj, byla o
několik dnů později udělena bloková
pokuta. Záležitost druhého mladíka
vzhledem k výši obsahu alkoholu v krvi
(1,9 promile) šetří Policie ČR.
Krátce po půlnoci 28. 4. 2007 vytrhl
květinu ze záhonu v ulici Čs. armády pan
L. V. z Vašírova. Přestože měl zřejmě
v úmyslu být galantní, ocenila hlídka
MěP jeho čin přiměřenou blokovou
pokutou.
Martin Novák, vrchní strážník
Městské policie Nové Strašecí

Zakrývejte pískoviště na hřišti
Obecní úřad Lány a Občanské sdružení
NAŠE LÁNY žádá rodiče a ostatní
doprovod dětí, kteří užívají pískoviště na
novém dětském hřišti u Židovského
rybníka, aby při odchodu svých dětí z
pískoviště, i v průběhu dne, sundali a
připevnili zakrývací plachtu. Jedině tak
lze zabránit znečištění pískoviště např.
od volně pobíhajících koček.

Okénko do Základní školy
·
14. 5. jsme podepsali Smlouvu o poskytnutí dotace z Fondu sportu a volného času Středočeského kraje na

rekonstrukci školního hřiště ve výši 200.000 Kč. Částkou 50.000 Kč přispěje na rekonstrukci hřiště
Sdružení rodičů a přátel školy (výdělek ze školních plesů). Celková cena rekonstrukce školního hřiště
je 620.317 Kč. Děkujeme touto cestou členům Obecního zastupitelstva, že rozhodli o dofinancování celého projektu z obecního rozpočtu. Po prázdninách bude školní hřiště bezpečné! Moc se
těšíme!
·
1. 6. oslava Mezinárodního dne dětí – organizují třídní učitelé
·
10. 6. začátek školního výletu 6. a 7. třídy – Sýkořice
·
11. 6. jednodenní exkurze 8. a 9. třídy do Budče a do hornického muzea Mayrau
·
13. 6. sběr papíru
·
18. 6. začátek školního výletu 5. třídy – Čistá
·
18. 6. od 19 hodin školní miniakademie v tělocvičně školy. Srdečně vás zveme!
·
20. 6. začátek školního výletu 9. třídy – Roztoky
·
21. 6. jednodenní školní výlet 1. – 3. třídy – Louny, skanzen Březno
·
25. 6. – 27. 6. školní olympiáda
·
28. 6. od 16 hodin rozloučení se žáky 9. třídy – atrium hotelu Classic
·
29. 6. ukončení školního roku 2006/2007

KRÁSNÉ PRÁZDNINY!!

Co se bude v základní škole dít v době prázdnin
·
rekonstrukce školního hřiště (termín dokončení je 14. 8. 2007),
·
výměna dalších oken v hlavní školní budově,
·
na konci srpna předání školy novému vedení, neboť dosavadní vedení – Dana Zámostná a Vlastimil

Švolba odcházejí do důchodu,
Děkujeme za letitou spolupráci žákům, kantorům, rodičům, zastupitelům, sponzorům a dalším
přátelům školy. Přejeme novému vedení hodně úspěchů. At' se daří a škola vzkvétá!
Dana Zámostná a Vlastimil Švolba

Děti se konečně dočkaly otevření hřiště
V soboru 26.5.2007 bylo slavnostně otevřeno
dětské hřiště u Židovského rybníka. Po necelém
roce od uzavření původního dopravního hřiště
přivítalo zcela nové moderní dětské hřiště první
návštěvníky. Kompletní rekonstrukci se podařilo
uskutečnit zejména díky finančním prostředkům
z rozpočtu obce Lány, Středočeského kraje,
Ministerstva pro místní rozvoj a mnoha sponzorů
- jednotlivých občanů a firem. V první řadě ale
díky obětavé dobrovolné práci mnoha lánských a
vašírovských občanů.
Celkové náklady projektu: 1.378.000 Kč.
Financování:
·
Obec Lány 458.000
Kč
·
Středočeský kraj
125.000 Kč
·
Ministerstvo pro
místní rozvoj
300.000 Kč
·
N A Š E L Á N Y,
občanské sdružení
(sponzorské
příspěvky, materiální dary a služby)
495.000 Kč
Podklady pro dotace,
získání většiny
firemních sponzorů,
koordinaci všech prací

na hřišti, dodávek jednotlivých stavebních
materiálů a řadu dalších svépomocných prací
zajistili členové sdružení NAŠE LÁNY spolu s
dobrovolníky z Lán, Vašírova a blízkého okolí bez
nároku na jakoukoliv odměnu. Občanské
sdružení NAŠE LÁNY touto cestou ještě jednou
velmi děkuje za podporu, vstřícnost a pomocnou
ruku všem zúčastněným.
Věříme, že se dětské hřiště stane vyhledávaným místem her a odpočinku dětí a jejich
rodičů!
NAŠE LÁNY, občanské sdružení
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NÁZORY A KOMENTÁŘE
Otevření dětského hřiště
očima jednoho z nejmladších účastníků
Ahoj dospěláci,
tak vám povím, že jsem prožil v sobotu 26. května
2007 parádní den. Když jsem natankoval síly
z maminčina přírodního baru, hupnul jsem s její
pomocí do kočárku a frčel dolů na dětské hřiště u
Židovského rybníka, které se ten den právě
slavnostně otevíralo.
Teda řeknu vám, to bylo lidí a těch dětí!
A představte si, že většina z nich už chodila!!! Jen
jsem po nich vykuleně koukal.To by byla paráda
hupkat na těch krásných dřevěných
prolézačkách. A ta super klouzačka a prolézací
domeček a pááni to pískoviště....
Snažil jsem se mamče říct, že to by bylo něco pro
našeho pejska, zahrabat si tam kousek chleba, ale
máma mi vysvětlila, že to je pískoviště jen pro děti,
a když si na něm nikdo nehraje, tak je zakryté, aby
ho zvířátka neznečistila. Zamyslel jsem se..., to je
fakt, takový počůraný písek není moc velká
ňamka. Ale co, budu se dál věnovat tomu
hemžení. Lidičky přijeli auty, na kolech s
dětskými vozíky nebo přišli pěšky. Do toho hrála
hudba, pěkná dětská, dobře se poslouchala.
Všichni si pochutnávali na dobrotách, co
roznášely pohledný tety a kluk ve žlutých tričkách
a popíjeli pitíčko.
Na dvou stolech leželo spousta krásných věcí do
tomboly, všechno pro děti. Kámoška Helena
Kafková vozila s koníkem Jackem děcka do
padnutí, to víte počásí se vydařilo a vedro teda
bylo parádní. Obhlídnul jsem spoustu her
připravených pro nadšence a pak mě máma

odnesla k velkým tabulím, kde byly fotky, jak to tu
na hřišti vypadalo dřív a jak tady makala parta
brigádníků ze sdružení Naše Lány a další
dobrovolníci.To teda byla fuška, to vám řeknu,
horší než si dát palec nohy do pusy. Ale povedlo se
jim to tu dát do kupy a když jsem viděl to sobotní
mravenčení a ty nadšené tvářičky dětí, taky jsem
se začal usmívat a trošku jsem z nadšení i mámu
oslintal.
A víte,co se mi líbilo nejvíc? Každý dostal
nafukovací balonek, já, díky jedné hodné tetě,
taky a mamina mi ho přivázalo po vzoru jiných na
ten můj kočár, málem mě s ním odnesl....
Jo, abych nezapomněl, hned vedle hřiště se
proháněly po hladině rybníka velikánský modely
lodí a potom měli taky zásah hasiči na Národní
divadlo. Nevěděl jsem kam dřív s očima.
Pak už se mi začala zavírat očička a jen jsem si
přál, aby takových zajímavých dětských akcí bylo
co nejvíc. Máma mi ještě stihla říct, že to sdružení
Naše Lány frčí ,a že odvedlo pěkný kus práce, tak
jsem jim stihl v duchu popřát hodně štěstí a už
jsem byl v říši snů......
Vy, co jste nedorazili, jste o hodně přišli a vy co jste
tam byli, tak víte, jak to bylo super....
P.S. Jó,fotky vám asi nedodám, protože všechny
přístroje, co zachycují skutečnost, jsem musel
vyzkoušet ústně a světe div se, žádný už
nefunguje.
Z Lán vás zdraví Jakoubek Sekret (8 měsíců)

Milan Ságner končí své působení
ve Sdružení rodičů, přátel a dětí školy v Lánech
Je tomu již 12 let, kdy jsem se stal předsedou
Sdružení rodičů, přátel a dětí školy Základní
školy CH. G. Masarykové v Lánech. Byl jsem
obklopen spoustou maminek, se kterými jsme se
snažili dát našemu sdružení smysl. Možná to zní
odvážně, ale myslím, že se to podařilo. Vždyť jsme
za uvedená léta pomohli škole vybavit učebny
několika počítači, nakoupili sportovní potřeby,
dresy, odborné knihy a učebnice, digitální
fotoaparát, platili cestovné žákům na akce
reprezentující školu apod. Také se nyní podílíme
(několika desítkami tisíc) na obnově nového
povrchu školního hřiště. Obnovili jsme též tradici
pořádání plesů nebo školní akademie. Pro děti
navštěvující zdejší školu jsme vždy na den dětí
pořádali různé netradiční akce, jako např.
minigolf, slézání horolezecké stěny či let
balónem. Ve zmíněné činnosti mi pomáhalo
mnoho rodičů, např. paní Krejčová,
Kratochvílová, Hurdová, Matějková,
Schritterová a spousta dalších, nelze vyjmenovat
všechny.

Chtěl bych jim tímto poděkovat, stejně jako
zástupcům školy, tandemu Zámostná – Švolba,
kteří prokázali svoji trpělivost a diplomacii při
prosazování mnohdy rozdílných zájmů. Nakonec
jsme se ale vždy domluvili ve prospěch věci. A
jelikož tyto ikony zdejší školy odcházejí společně
na zasloužený odpočinek a vlády se ujímá po
výběrovém řízením nová ředitelka, rozhodl jsem
se také uvolnit místo předsedy Sdružení rodičů,
přátel a dětí školy nastupující generaci. Věřím, že
výbor rodičů zvolí ze svého středu někoho, kdo
bude pokračovat v uvedené činnosti ve prospěch
dětí.
Poděkovat chci také všem sponzorům, kteří v
průběhu těch 12 let podpořili naše snažení
věcnými dary, finančním příspěvkem, prací nebo
prostě jen morální podporou a byli našimi
sympatizanty. Určitě si na ně, na učitele, na žáky i
rodiče v budoucnu rád vzpomenu a zajdu se
podívat.
Milan Ságner – předseda Sdružení rodičů,
přátel a dětí školy v Lánech

Program Klubu pro rodiče
a děti Domeček v červnu 2007
Výtvarná dílna – savování textilních
výrobků proběhne ve středu 13. června
od 9 do 12 hodin a v úterý 19. června od
14 do 17 hodin. Přineste si s sebou
tričko, šaty, taštičku, šátek (nejlépe
100% bavlna, len) a igelitovou tašku, ve
které si odnesete mokrý výrobek domů.
Pomocí šablon a Sava si zhotovíte
originální výrobek. Doporučujeme
vybrat textil tmavých a výrazných barev.
Nezapomeňte na pracovní oblečení a
přezůvky, za program se platí příspěvek
30 Kč za dospělou osobu.
Lánské letní slavnosti - v sobotu
23. června od 10 do 18 hodin budeme
přítomni s informačním stánkem o
činnosti a aktivitách našeho sdružení na
tradičním kulturním svátku naší obce.
Pro děti máme připravené oblíbené
malování na obličej.
Den otevřených dveří firmy Ekologie
s.r.o. (provozuje řízenou skládku
odpadů) proběhne v neděli 24. června
od 9 hodin do 13 hodin. Budeme
zajišťovat soutěže pro děti a oblíbené
malování na obličej na louce před
vstupem do firmy Ekologie s.r.o.
Společný oběd - ve středu 27. června je
poslední den, kdy bude Domeček
otevřený před letními prázdninami.
Herna v Domečku skončí již v 11:30
hodin a my bychom se přesunuli do
restaurace Classic v Lánech (do
nekuřáckého salónku). Zde bychom
zakončili zkušební provoz Domečku
společným obědem. Prostředí i personál
hotelu Classic je k dětem velmi vstřícný a
v případě pěkného počasí lze využít
příjemné posezení venku.
Klub pro rodiče a děti Domeček bude o
letních prázdninách zavřený.
Od září 2007 se můžete těšit na nové
vybavení a hračky, ale také na bohatší
program v Domečku. Pro dospělý
doprovod dětí připravujeme cvičení v
sále sokolovny s možností hlídání dětí v
herně Domečku, cvičení kojenců a
batolat s rodiči, výuku angličtiny pro děti
i rodiče, zpívání s hudebními nástroji.
Zářijový program Domečku najdete na
www.lany.cz pod odkazem občanského
sdružení NAŠE LÁNY v průběhu měsíce
srpna. Přejeme Vám krásné prázdniny.
Zachovejte nám svou přízeň.
Za občanské sdružení NAŠE LÁNY
Jana Svobodová
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Z HISTORIE NAŠÍ OBCE
Havárie amerického letadla Mustang 18. dubna 1945
Dne 8. května 2007 byl v lese poblíž místa známého jako „Pískárna“ slavnostně odhalen informační panel
havarovanému letounu Mustang, který byl nedaleko Lán sestřelen 18. dubna 1945. Informační deska tak
připomíná velmi zajímavou událost, která se zde stala na sklonku druhé světové války.

Před pamětní deskou - Vlastimil Hořejší (předseda Občanského sdružení pro podporu muzea
TGM, František Povolný (ředitel Muzea T.G.M Rakovník), Luboš Wolf (Pražský letecký archiv),
Magdalena Mikesková (vedoucí muzea T.G.M. v Lánech) a Bohumil Martínek

Dne 18. dubna 1945 provedla 8. letecká armáda
řadu bombardovacích útoků na železniční cíle v
Bavorsku a v Čechách. Síly 8. letecké armády byly
rozděleny do bojových svazků dle divizí a každý
svazek měl své určené cíle. Nad územím jižních
Čech operovala 3. letecká divize, rozdělená na dvě
jednotky: Task Force 1 – jejím cílem měl být
Tábor, ale pro oblačnost byl bombardován
Straubing a Task Force 2 – jejím cílem se stala
nádraží Kolín a Plzeň. Bombardování probíhalo
18. dubna 1945 od 13.25 do 14.15 hodin.
Stíhací doprovod Task Force 2 tvořilo 54 stíhacích
jednotek North American P - 51D Mustang od
357. stíhací skupiny. Skupina byla tvořena třemi
stíhacími perutěmi a celou jednotku vedl Major
Leonard "Kitt" Carson, který letěl v čele 362.
stíhací perutě. Úkolem těchto Mustangů bylo
především blokování německých letišť.
Mustangy měly zabránit startu stíhačů
Luftwaffe.
Dne 8. dubna 1945 krátce po 13. hodině přiletěla
357. stíhací skupina nad letiště Praha - Ruzyně a
jednotlivé perutě zahájily ostřelování plochy
letiště. Úkol byl velice nebezpečný, letiště Praha Ruzyně bylo pro Luftwaffe velice důležitou
základnou a tak bylo silně bráněno protiletadlovým dělostřelectvem.
Ve 13.25 hod. byl nad letištěm zasažen Mustang P
51D 44 - 14 789 "G4 - E" "Sad Sack" ze stavu
362. stíhací perutě a 357. stíhací skupiny. Jeho
pilot, Texasan Lt Oskar Thomas Ridley, odlétl z
prostoru letiště směrem na západ. Bohužel
poškození jeho stroje mu nedávalo šanci doletět
nad území ovládané spojenci, proto se včas
rozhodl opustit letoun na padáku. Bezpečně
přistál v katastru mezi obcemi Žilina a Lány.
Neřízený letoun se zřítil jen o pár kilometrů dále
do lesa, kde vybuchl a byl zcela zničen.
Další osud Lt Oskara Ridleyho se vymykal osudu
většiny amerických letců, sestřelených nad

územím Protektorátu. Než jej začala hledat
německá policie a naše četnictvo, podařilo se mu
ukrýt u lánského krejčího Josefa Kuny v
Berounské ulici č. p. 92. Později se ho ujal pan
Josef Pittner z Rudy a ukryl ho poblíž Rudy v lese
Na Barvínku, kde přebýval mladý Američan až do
konce války.
Ještě dnes se ale můžeme setkat s pamětníky, kteří
živě vzpomínají na tuto událost. Jedním z nich je
pan Antonín Štáfek z Lán, který nám vstřícně
poskytl rozhovor a my tak můžeme více autenticky přiblížit tuto zajímavou událost. V roce 1945
bylo panu Štáfkovi dvacet jedna let. Díky
poznámkám ve svém diáři z roku 1945, který si
vede od doby, kdy skončil práci jako totálně
nasazený, vzpomínal, že nehoda Mustangu se
stala 18. dubna ve středu. Pracoval tehdy v lese a
na místo havárie letadla u Pískárny se šel podívat s
Václavem Jungmannem. Když oba dva dorazili na
místo, trosky letadla i část lesa už dohořívala.
Oheň se naštěstí příliš nerozšířil. K letadlu raději
moc blízko nešli, protože se báli nevybuchlé
munice, ale vrátili se na místo havárie po několika
dnech, aby vybírali protitankové střely. Bratr
pana Štáfka Karel s kamarádem Václavem
Doušou dokonce nalezli padák pilota letounu.
Látku si prý vzal pan Douša a padákové popruhy
využil pan Karel Štáfek jako popruhy k nůši a k
putně. Maminka pana Štáfka je prý používala více
jak dvacet let a stále byly velmi kvalitní.
Letec Oskar Ridley, který havárii přežil, žije
dodnes v Americe ve státě Tenesee. Kontakt s ním
udržují členové klubu Pražský letecký archív,
kteří se zabývají vyhledáváním havarovaných
letadel z II. světové války na území Prahy a
Středočeského kraje a z jejichž popudu také
informační tabule v místě havárie Mustangu
vznikla.
Jan Crhan, Magdalena Mikesková

Použité materiály: Rajlich, Jiří: Mustangy nad Protektorátem: Operace britského a am. letectva nad českými zeměmi a německá
obrana. Praha 1997. Foud, Karel - Vladař, Jan - Krátký, Vladislav: Poslední akce: Operace amerického a britského letectva nad
územím Čech v dubnu a květnu 1945. Plzeň 1997. Pražský letecký archív,Muzeum T. G. Masaryka v Lánech, Antonín Štáfek.

Oslavy 90. výročí
bitvy u Zborova
Bitva u Zborova zaujímá v historii
našeho státu významnou roli. V této
bitvě 2. července 1917 poprvé od bitvy na
Bílé hoře bojovalo samostatné české
vojsko jako celek za svobodu vlasti, která
byla celých tři sta let pod nadvládou
Rakousko – Uherska. V té době ještě
neexistující Československý stát zastupovaly československé legie, které
tvořily především krajané žijící v Rusku
a později také čeští vojáci dobrovolně
přeběhlí do zajetí z rakousko – uherské
armády.
Oslavy 90. výročí těchto událostí
proběhnou 5. a 6. července 2007.
K hlavnímu pietnímu aktu, který
proběhne 5. července v 11.00 hodin u
hrobu T.G.Masaryka, jsou pozváni
hlavní představitelé státu, politici a
zástupci velvyslanectví ze zemí, které se
ú č a s t n i l y p r v n í s v ě t o v é v á l k y.
Rekonstrukce bitvy se zúčastní 400
členů klubů vojenské historie z Česka,
Slovenska, Ruska, Rakouska, Maďarska
a Slovinska.
Na rekonstrukci bitvy bude vybíráno
vstupné: dospělí 100,- Kč a děti 50,- Kč.

Muzeum T. G. M. Rakovník
Československá obec legionářská
KVH Českoslovenští úderníci
Vás zvou na

OSLAVY 90. VÝROČÍ
BITVY U ZBOROVA
5. – 6. července 2007
Záštitu nad oslavami převzal hejtman
Středočeského kraje Ing. Petr Bendl

5. července 2007
11.00 Pietní akt u hrobu
T. G. Masaryka v Lánech
13.30 Pietní akt u pomníku padlých
za 1. sv. války v Lánech
14.30 Pietní akt v Novém Strašecí
15.30 Pietní akt v obci Kačice
16.00 Nácvik rekonstrukce bitvy
(prostor v blízkosti obce Kačice,
okres Kladno)
20.00 Vernisáž výstavy bitvy u Zborova
v Muzeu T. G.M. v Lánech a křest
publikace „Zborov 2. 7. 1917“

6. července 2007
13.00 – 14.00

Polní pravoslavná a
katolická mše na bojišti
14.00 – 15.30 Rekonstrukce bitvy
u Zborova (u obce
Kačice, okres Kladno)
15.30 Možnost prohlídky bojiště,
dobových zákopů, techniky,
polní kuchyně, polního lazaretu
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SPORTOVNÍ DĚNÍ V LÁNECH

Ze Sokola
·
Sokolovna byla 28. dubna a 6. května

dvakrát místem klání středočeských
stolních tenistů.
·
6. května se konal župní přebor v lehké
atletice.
·
12. května se konal 8. ročník
memoriálu K. Sláničky v nohejbale.
·
Na 9. června připravil P. Slánička již
4. ročník sedmiboje dvoučlenných
družstev.
·
Volejbalisté pracovali pilně na úpravě
venkovního kurtu, takže tréninky již
budou venku!
·
Výbor TJ odhlasoval, že poplatek za
osvícení areálu bude od 11. dubna
zvýšen z 50 na 100 Kč a to pro všechny,
kdo budou svícení vyžadovat (bez
rozdílu, zda se jedná o členy nebo
nečleny TJ). Platí se hotově u správce
sokolovny.
·
TJ obdržela grant od Krajského úřadu
ve výši 30.000 Kč na provedení
dodatečné izolace soklu u sokolovny.
Kdo víte o levném dodavateli, dejte
nám tip!
·
Na 19. června plánuje odbor
všestrannosti závěr cvičebního roku.
V krátkém programu se představí děti,
žákyně i dorostenky. V závěru si budou
moci všichni přítomní zacvičit s námi.
Začneme v 17.30 hodin v sokolovně a
po programu (nebude-li pršet)
budeme opět venku opékat špekáčky !
·
I o prázdninách bude v sokolovně
cvičení pro ženy - a to každé úterý
od 20.00 hod.

Tenisový turnaj veteránů
Tenisový klub Lány tradičně každý rok
pořádá turnaj veteránů, který je zařazen
do kalendáře středočeského poháru
veteránů.
Letošní ročník se koná v sobotu a neděli
21. a 22. července na tenisových kurtech
v Lánech a v Novém Strašecí.
Všichni mají možnost přijít obdivovat
tenisové umění starších pánů.
Loňský ročních série turnajů poháru
veteránů středočeského kraje ve své
kategorii vyhrál člen tenisového klubu
Lány - pan Antonín Bechyně (82 let).

Fotbal
Měsíc květen byl pro fotbalisty jako počasí.
Chvilku hezky, pak se zatáhlo, zamrazilo nás a v
půlce měsíce nás málem teploty uškvařily. S
našimi áčkovými „kopálisty“ to bylo obdobné.
Po sérii zranění přišlo několik proher, po
kterých jsme ztratili šanci na titul a také nám to
zatemnilo mysl. Hledali jsme příčiny proher od
rozhodčích až po trenéra, aby se nakonec
ukázalo, že nám prostě nepřálo štěstí a míč
zkrátka naše hráče chvílemi neposlouchal. To,
že však góly naši hráči střílet umí, ukázal 21.
týden, kdy jsme nastříleli 12 branek. Pokud to
půjde takhle dál, je šance i na lepší umístění než
je 5. místo (článek píšu 24. května, pozn. aut.).
Co se týče naší „rezervy“ béčka, tam se nic
nezměnilo, mužstvo vyhrává a drží si klidný
střed tabulky a nenápadně se poohlíží i po
vyšších příčkách. Hlavní je, že hráči na zápasy
chodí s chutí si zakopat.
Dorost v květnu svoji hlavní soutěž dohrál s
krásným prvním místem a v červnu se soustředí
ještě na okresní pohár. Ani zde není bez šance na
vítězství (v podzimní části získal 3 body a je v
minitabulce na třetím místě ze čtyř). Starší žáci
ve své soutěži jsou stále druzí za Kolešovicemi a
zdá se, že to vydrží i do konce sezony.

II. třída
22. kolo TJ Roztoky

SK Lány

2:1 (1:1)

23. kolo SK Lány

So. Mšec

1:2 (0:1)

24. kolo TJ Čistá

SK Lány

0:5 (0:3)

25. kolo SK Lány

So. Pustověty

7:1 (4:1)

29. kolo TJ Slabce

SK Lány

0:4 (0:1)

30. kolo SK Lány

FK Hředle

7:0 (2:0)

III. třída
20. kolo SK Lány B

Sp. Lužná B

4:1 (0:0)

21. kolo Sj. Chrášťany

SK Lány B

1:2 (1:0)

22. kolo SK Lány B

B. Lubná

5:3 (3:1)

23. kolo So. Sýkořice

SK Lány B

7:0 (2:0)

12. kolo SK Lány

FC Olešná

6:1 (2:0)

13. kolo SK Lány

FC Jesenice

4:1 (0:0)

14. kolo Sp. Lužná

SK Lány

0:4 (0:2)

Dorost

Všem fanouškům lánského fotbalu přeji krásné
léto a v nové sezoně 2007/2008 se těším na další
fair-play sehrané zápasy.
Martin Drábek

3. ročník Lánské smeče – Memoriál Jitky Zelenkové
V sobotu 14. července 2007 proběhne na hřišti u
sokolovny 3. ročník volejbalového turnaje
smíšených družstev Lánská smeč – Memoriál
Jitky Zelenkové. Šestičlenná smíšená družstva
se mohou do 20. 6. 2007 přihlásit u Martina
Zelenky (tel.: 603 878 867, e-mail:
martin.zelenka@gmail.com). V případě

nepříznivého počasí bude turnaj probíhat v
sokolovně. Více informací a fotografie z
předchozích ročníků naleznete na internetových
stránkách volejbalového oddílu
http://volejbal.sokol-lany.cz.
Martin Zelenka, trenér oddílu volejbalu

Projekt Olympijské hry pro lánské děti
Základní škola Ch. G. Masarykové v Lánech
ve spolupráci s komisí veřejného pořádku a
sportu a mládeže Obecního úřadu v Lánech
připravuje na 25. - 27. června projekt Olympijské
hry. Žáci prvního i druhého stupně školy budou
ve třech dnech pracovat ve smíšených skupinách „dílnách“ s olympijskou tematikou. Důležitou
součástí projektu bude samozřejmě sport. Žáci
budou soutěžit v atletických disciplinách podle
jednotlivých kategorií a v míčových hrách

družstev. Akci zahájí i ukončí slavnostní
olympijský ceremoniál.
Všichni jsou srdečně zváni 25.-27. června od 8 do
12 hodin na sportoviště za sokolovnou, kde
mohou povzbudit soutěžící děti. Zahajovací
ceremoniál proběhne 25.6. v 8 hod a slavnostní
zakončení 27.6. ve 12.15 hod.
Mgr. Milan Dvořák, JUDr. Ernest Kosár
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Úřední hodiny OÚ Lány
Pondělí 8 – 12 / 13 – 17 hod
Středa 8 – 12 / 13 – 17 hod
tel.: 313 502 041
www.obec-lany.cz

