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Slovo na úvod
Mezilidské vztahy
Topná sezóna se sice pomalu blíží
ke svému konci, ale přesto si dovolím pár
poznámek souvisejících s topením a
životním prostředím v Lánech. Když se
před 20 lety začalo mluvit o plynofikaci
obce, všichni jsme byli nadšeni, že obec
bude mít konečně čistší ovzduší.
V zimním období bylo ovzduší v kotlině
kolem Lán do té doby silně poznamenáno kouřícími komíny z kotlů převážně
na uhlí. V 90. letech byla provedena
kompletní plynofikace celé obce a
ovzduší v Lánech se výrazně zlepšilo.
Všichni jsme si mysleli, že máme
vyhráno. Bohužel, v posledních letech
dochází opět k nárůstu „kouřících
komínů“ a tím ke zhoršování ovzduší.
Vím, že pozorný čtenář namítne, že cena
plynu je pro některé lidi příliš vysoká, tak
co mají dělat. Nemám však na mysli ty,
kteří topí dřevem, protože i dřevo, pokud
je správně spalováno, je ekologickým
palivem. Mám na mysli všechny ty, kteří
bezostyšně pálí ve svých kotlích vše, co
jim přijde pod ruku. Výjimkou nejsou
nejrůznější odpady nebo dokonce
plasty. Co je platné, že většina občanů se
chová ekologicky, když pár neukázněných dokáže znepříjemnit život všem
ostatním slušným. Nehledě na to, že při
spalování plastů vznikají látky přímo
poškozující zdraví. Proti takovýmto
„chytrákům“ nepomůžou žádné normy
ani nařízení, tady si musíme udělat
pořádek sami mezi sebou v naší obci,
protože nikdo jiný nám v tom nepomůže.
Pouze na nás záleží, jaký vzduch zde
budeme my i naše děti dýchat a v jaké
kondici předáme naši obec budoucím
generacím. Osobně věřím ve zdravý
rozum, protože tam kde chybí, musí
nastoupit represivní opatření, a to bych
velice nerad.
Přeji všem krásné a čisté jaro v naší obci.
Karel Sklenička, starosta obce

Veřejné zasedání zastupitelstva
obce se koná ve středu 2. dubna
2008 v 18.00 hod v hotelu Classic.

CZECHPOINT – úřad na cestě k lidem
Obecní úřad v Lánech rozšířil své služby o Czech Point. Tato služba, tedy Český Podací Ověřovací
Informační Národní Terminál je projektem, který by měl pomoci občanovi ve vztahu občan – veřejná správa.
Účelem tohoto systému je, aby „obíhala data a ne občan“.
Od 27.2.2008 nabízí Obecní úřad v Lánech nově ověřené výstupy z informačních systémů veřejné
správy a to z:
·
Katastru nemovitostí – výpis z listu vlastnictví
(podle čísla popisného; podle čísla listu vlastnictví;
podle čísla parcely; částečné výpisy)
·
Obchodního rejstříku
·
Živnostenského rejstříku
·
Rejstříku trestů
Výpis z těchto veřejných informačních systémů získáte na počkání na Obecním úřadu v Lánech
v úředních hodinách.

Obec Lány nabízí na náměstí u sokolovny k prodejní činnosti nebo službám obyvatelstvu

NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU
(bývalou prodejnu tabáku, tisku a nápojů)
Pronajímané prostory
20 m2
Bližší informace zájemci získají na
tel. č. 313 502 079, 313 502 041
nebo přímo na OÚ Lány.

Podmínky pronájmu:
·
Nájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dle zákona.
·
Nejnižší cena nájmu činí 1.200,-Kč/měs.
·
Objekt je napojen pouze na elektrickou přípojku.

Nabídky podávejte nejpozději do 31. 3. 2008 do kanceláře Obecního úřadu v Lánech nebo
poštou v zalepených obálkách s nabídkou podnikatelského záměru, výší nájmu a kopií
živnostenského listu.

Vážení spoluobčané,
devátého února jsme zahájili plesovou sezónu 1. reprezentačním plesem Lán a Vašírova a Muzea T.G.M.
Musím přiznat, že pořádání jakékoliv kulturní akce je vždy nejistou sázkou do loterie, zvláště když je to
poprvé. Svou roli hraje každá, i zdánlivá maličkost. Určitě se mnou budete souhlasit, když řeknu, že ples
má mít slavnostní atmosféru. Ale jak ji definovat? Co ji tvoří? Kde koupit nebo objednat to ,,něco“, co dá
právě vámi organizovanému plesu slavnostní náladu? Je to kapela, výzdoba nebo programová skladba?
Po našem plese vím, že slavnostní a důstojnou atmosféru plesu nelze připravit nebo naplánovat. Můžeme
připravit podmínky. Ale to „něco“ přinesou nebo nepřinesou do sálu jen lidé sami. Chtěl bych proto
poděkovat všem dámám za krásu něžně zabalenou do nádherných večerních šatů. A pánům za džentlmenství, které vydrželo až do ranních hodin. Můj dík patří také těm, kteří se podíleli na přípravě a
organizaci 1. reprezentačního plesu obce Lány a Vašírov a Muzea T.G.M.
Ovšem nikdo není dokonalý, a tak doufáme, že Lesní správa Lány přijme omluvu organizačního teamu za
překlep v názvu v plesovém programu a nadále obci zachová přízeň.
Závěrem mi dovolte jmenovitě poděkovat sponzorům plesu:
SPRÁVA PRAŽSKÉHO HRADU (DIVIZE ZÁMEK LÁNY), LESNÍ SPRÁVA LÁNY, TJ SOKOL
LÁNY, HOTEL CLASSIC, KRÁLOVSKÝ PIVOVAR KRUŠOVICE, PASOIL s.r.o., REAL – INVEST
FRANC, DŘEVOVÝROBA HOŠEK, REALITNÍ KANCELÁŘ ECO – JURIS, METAL – HOLDING
EGRT, ITOS – HOŘEJŠÍ, HORMEN CE a. s., DREXX s. r. o., TOPINFO s. r. o., MONTYSERVIS s. r. o.,
HOSPODA NARPA, RESTAURACE FONTÁNA LÁNY, AUTODÍLNA MATĚJKA LÁNY,
ZAHRADNICTVÍ LÍPOVÁ NOVÉ STRAŠECÍ, ATHELIER CAKEE – LUDMILA ZUSKOVÁ,
CESTOVNÍ AGENTURA MARIE BOČKOVÉ, VEKRA KLADNO, MEDIACLAR s. r. o.
Doufám, že za rok smím prosit...
Roman Havelka, předseda kulturní komise
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Tabák v Lánech končí
O ukončení pronájmu nebytových
prostor, prodejny Tabáku na Masarykově
náměstí, dohodou k 31.3.2008 požádali
její pronajímatelé. Obec s ukončením
pronájmu dohodou souhlasí. Na nový
pronájem provozovny je vypsáno
výběrové řízení.

Výměna oken
v budově obecního úřadu
Okna obecního úřadu již nevyhovují.
Jednak se s nimi díky jejich deformaci
stále hůře manipuluje, a pak také
způsobují nemalé energetické ztráty.
Proto se obec rozhodla pro jejich
postupnou výměnu. V první etapě se bude
jednat o celou jižní stranu budovy. Vedení
obce zadá projekt a posoudí nejvýhodnější
cenovou nabídku na tuto zakázku.

Nákup agregátu pro výrobu
elektrického proudu
Na návrh zastupitele Romana Havelky
obec uvažuje o nákupu malého benzínového agregátu na výrobu elektrického
proudu. Tento agregát by měl široké
využití při různých kulturních, sportovních či společenských akcích, které obec
pořádá mimo dosah elektrické sítě. Další
uplatnění by našel také při obecní údržbě.
Další investicí bude pořízení digitální
kamery pro dokumentování dění
v Lánech. Kamera ve vybavení obce
momentálně chybí a je škoda, že není
možné uceleně a přehledně zaznamenávat
život v naší obci.

Nová studie firmy
TE.Development s.r.o.
No v o u s t u d i i p ř e d l o ž i l a f i r m a
TE.Development s.r.o., která chystá
bytovou výstavbu na pozemku o rozloze
cca 18.000 m2 v katastru obce Lány.
Společnost přihlédla k požadavku
zastupitelstva a dodržela daná kritéria.
Výstavba tedy bude z poloviny složena
z rodinných domů a z druhé poloviny
z řadové zástavby.

OÚ INFORMUJE
Ordinace praktického lékaře bude mít bezbariérový přístup
První stavební akcí Obecního úřadu v roce 2008 je
přestavba v Domě s pečovatelskou službou v ulici
Na Ohradech. Uvažovalo se o ní již několik let.
Ordinace praktického lékaře nacházející se
v 1.patře budovy přináší problémy starým a
imobilním lidem. Také blízkost ordinace
dětského a praktického lékaře nebyla vhodná.
Stavební komise dostala za úkol navrhnout lepší
řešení pro umístění ordinace praktického lékaře a
po zralé úvaze předložila zastupitelstvu návrh na
přesun ordinace MUDr. Volfa do přízemí.
Uvolněné prostory v prvním patře, po provedení
nezbytných úprav, dostane k užívání dětský lékař
a pečovatelka. S tímto návrhem starosta obce
seznámil všechny zúčastněné strany: MUDr.
Volfa, MUDr. Cibulku, pana Králíčka,
pečovatelskou službu, obyvatelky Domu s
pečovatelskou službou. Po vyřízení všech
formalit byla rekonstrukce zahájena 28. ledna

2008. Nejprve byly provedeny stavební úpravy
bytu pana Králíčka. Z jeho uvolněného bytu a ze
společenské místnosti v zadní části budovy bude
zřízena nově ordinace praktického lékaře.
Po dobu stavebních úprav bylo nabídnuto
nejbližší sousedce paní Melanii Černé náhradní
ubytování. Všechny obyvatelky Domu
s pečovatelskou službou statečně vydržely
bez pohromy největší zátěž stavby – prach a
bourání. Vybavení nově zřízeného bytu a
stěhování už je v současné době hotovo. Náklady
na přestavbu nového bytu i ordinace praktického
lékaře ve výši 286 000,- Kč jsou financovány
z rozpočtu obce. Věříme, že konečný výsledek
všech stavebních úprav přispěje ke spokojenosti
lánských a vašírovských občanů. To je účel této
náročné akce.
Václav Fencl, Alena Hlavsová,
místostarostové obce

Zastupitelé zkontrolovali diskotéku v Zámecké ulici
Za účasti starosty obce Karla Skleničky, předsedy
komise veřejného pořádku, sportu a mládeže
JUDr. Ernesta Kosára, Městské policie v Novém
Strašecí a Policie České republiky byla v polovině
ledna provedena jednorázová kontrola diskotéky
zaměřená na dodržování zákona ohledně
podávání alkoholu osobám mladším 18 let a na
kontrolu hladiny zvuku na diskotéce a v okolních
ulicích.
Kontroly u náhodně vybraných mladistvých
vyloučily požití alkoholických nápojů mladistvými. Ani hluk z diskotéky v době kontroly
nenarušoval noční klid.
Po konzultaci s občany domů sousedících
s diskotékou a s velitelem Městské policie
v Novém Strašecí bylo konstatováno, že problém
vzniká převážně v jarních a letních měsících, kdy
je podstatně větší návštěvnost diskotéky. Hluk a
nepořádek vzniká především po skončení
diskotéky.

Na základě této kontroly se zastupitelé rozhodli
přijmout následující opatření:
·
kontroly budou častější a budou přizváni
zástupci živnostenského úřadu, hygienické
stanice a Policie ČR,
·
do 15.3.2008 obecní úřad připraví novou
obecně závaznou vyhlášku obce Lány o veřejném
pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v
obci. Bude vymezen noční klid v obci a zásady
udržování veřejného pořádku a čistoty v obci.
V této souvislosti žádáme občany, aby v případě
zjištění nadměrného hluku a projevů vandalismu
(nejen v Zámecké ulici v době konání diskotéky a
po jejím skončení) svá zjištění okamžitě hlásili
na mobilní telefon Městské policie (tel. číslo
602 395 312). Ta přislíbila okamžitý příjezd a
zamezení takové činnosti.
JUDr. Ernest Kosár,
člen zastupitelstva

Nové autobusové spoje
od 3. března do Prahy

Co s bytem v č.p. 174
v ulici Ke Hřbitovu?

Jak bylo avizováno v lednovém zpravodaji,
probíhala v průběhu zimních měsíců jednání mezi
naší obcí a společností Anexia Rakovník o posílení
autobusových spojů z Lán a Vašírova do Prahy
i opačným směrem.
S platností od 3. března 2008 získaly Lány a
Vašírov tři nové dopolední spoje směrem do Prahy
(odjezd z Lán 7:18, 8:57, 13:39) a tři spoje
odpolední směrem z Prahy (odjezd z Prahy 8:10,
10:00, 12:00). V Lánech budou autobusové spoje
stavět pouze u hřbitova. Jedná se o autobusový
spoj č. 310610, jízdní řád je vyvěšen na autobusové zastávce v Lánech u hřbitova a ve Vašírově nebo
je k dispozici na internetu (www.idos.cz,
www.anexia.cz).

Na poslední pracovní poradě se zastupitelstvo
radilo o dalším postupu ohledně obecního
objektu č.p.174 v ulici Ke Hřbitovu. Kromě obou
obchodů v přízemí je zde ještě byt v prvním
nadzemním patře, který je momentálně
neobyvatelný. Proto padl návrh na provedení
rekonstrukce bytu, respektive úpravu základních
podmínek pro to, aby se tento byt dal pronajímat.
To obnáší především nové samostatné topení a
některé drobné stavební úpravy, rozvody vody a
rekonstrukci koupelny. Vedení obce zpracuje
návrh rozpočtu. Pokud bude rekonstrukce bytu
provedena, obec na pronájem bytu vypíše
výběrové řízení.
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„Škola v únoru?“
2. 2. – žáci 5. třídy se zúčastnili programu
·
s lektory z Centra drogové prevence z Kladna
na téma „Prevence kouření a užívání alkoholu“,
žáci 8. třídy pak programu na téma „Drogové a jiné
závislosti“
·
7. 2. – s vedením školy se sešla žákovská rada
·
8. 2. – do 1. třídy pro školní rok 2008/2009 byly
zapsány 22 děti, 11 dívek a 11 hochů, rodiče čtyř
dětí zvažují odklad školní docházky o jeden rok
·
17. – 23. 2. – 34 dětí 6. – 9. třídy absolvovaly
lyžařský výcvik a využily zřejmě posledního sněhu
v Antonínově v Jizerských horách

·
18. – 22. 2. – pro ostatní děti 6. – 9. třídy byl
připraven projektový týden na téma „Rodina“;
vyučovací hodiny a předměty se proměnily
ve skupinovou práci ve vyučovacích blocích
s názvy např. „Jak se kde žije aneb rodiny na
kontinentech“, „Britská rodina“, „Živočichové,
hledá se partner“, „Bez čeho se nevdáš
(neoženíš)“; nechyběly modelové situace,
praktické činnosti, práce s textem, vyhledávání
informací, závěrečné zhodnocení, prezentace ani
sportovní relaxace
·
27. 2. – žáci 1. – 5. třídy se zapojili do interaktivního pořadu plného nápadů a legrace „Jak se
hraje Otesánek“ a společně si s herci pohádku
zahráli

Velikonoční pozvánka: Školní družina pořádá v
úterý 18. 3. 2008 od 15.30 do 17.30h dílnu
techniky mramorování vajec. Příspěvek
na barvy je 20,- Kč, vyfouknutá vejce a dobrou
náladu s sebou.
Iveta Vrabcová, ředitelka ZŠ

Městská policie informuje
Dne 21.1.2008 bylo hlídkou Městské policie
zjištěno vozidlo VW Golf zaparkované na parkovišti u Židovského rybníka, které mělo neplatnou
(prošlou) technickou prohlídku. Při dalším šetření
bylo zjištěno, že na vozidle jsou jiné registrační
značky, než jaké mu byly přiděleny. Registrační
značky byly z vozidla sejmuty a odeslány s příslušným oznámením k projednání správnímu orgánu.
Ráno 2. 2. 2008 byla hlídce policie oznámena
škoda na majetku ve Školní ulici způsobená
neznámým automobilem. Hlídka policie na místo
přivolala dopravní policii a provedla prohlídku
obce. Vozidlo pachatele bylo nalezeno v ulici
U Lipky.

Pořad bohoslužeb ve Svatém týdnu
16. 3. Květná neděle – 15.00 hodin kostel Nejsvětějšího Jména Ježíšova v Lánech
20. 3. Zelený čtvrtek – 18.00 hodin kostel Narození P. Marie v N. Strašecí
21. 3. Velký pátek – 18.00 hodin kostel Narození P. Marie v N. Strašecí
22. 3. Vigílie Zmrtvýchvstání Páně – 19.30 hodin kostel Narození P. Marie v Novém Strašecí
23. 3. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně –15.00 hodin kostel Nejsvětějšího Jména Ježíšova v Lánech
24. 3. Velikonoční pondělí – 15.00 hodin kostel Nejsvětějšího Jména Ježíšova v Lánech
Kontakt na kněze: Vít Uher, tel. 313/573 163, mob. 731 625 910, email: straseci.fara@seznam.cz

Blahopřejeme
V měsíci březnu 2008 blahopřejeme k
významnému jubileu těmto občanům:
Vomela Josef, ul. Křivoklátská; Hlavsová
Alena, Vašírov; Helebrantová Marie,
ul. Polní; Hůla Vladimír, ul. Čs. armády;
Markupová Helena, ul. V Chaloupkách
(tč. Domov důchodců Nové Strašecí);
Štěpánková Drahomíra, Vašírov;
Horáková Marie, ul. Zámecká; Breník
Ladislav, ul. Ke Hřbitovu; Příhodová
Hana, ul. Lesní; Sobín Josef,
ul. U Špýcharu; Voldřichová Jana, ul.
Lesní; Jirkovská Marie, Vašírov; Melen
František, Vašírov; Hatinová Helena,
ul. V Chaloupkách.

Vzpomínka
V únoru nás opustili:
·
pan František Voldřich z Lán čp. 10
·
pan Vladimír Slánička z Lán čp. 207
·
paní Jiřina Breníková z Lán čp. 155

Březnové akce v Muzeu
TGM v Lánech
·
Jarní květinové vazby, velikonoční
dekorace a spousta a spousta nápadů,
jak zkrášlit Vaše domovy po celý rok, na
Vás čekají v neděli 16. března 2008. Na
Vaši návštěvu se těší od 9.00 do 17.00
hodin Hela a Nataša Stutzigovy
z ateliéru Motýl.
·
V úterý 18. března od 17.30 hodin
budou promítány historické fotografie
věnované Vašírovu s průvodním slovem
pana PaedDr. Václava Vodvářky.
Součástí promítání bude i beseda.
·
Na Literární čtení pro celou rodinu
a další burzu knih Vás zve OS Naše
Lány v neděli 30. března od 15.00 do
17.00 hodin. Letošní akce se bude
věnovat dětské literární tvorbě autora
Vojtěcha Steklače. Připraveno je dětské
divadelní představení, burza knih
pro lánskou knihovnu i pro vaše
knihovny, vyhodnocení výtvarné soutěže
dětí z lánské základní školy a jejich
pěvecké a čtené vystoupení, výstava
obrázků o vývoji lánského zámku od
středověku do současnosti očima Doc.
Ing. Jaromíra Doležala.

Zápis dětí do Mateřské
školy Lány
Pro školní rok 2008/2009 se koná ve
dnech 27. 3 – 28. 3. od 10.00 do 17.00
hodin v budově mateřské školy. S sebou
vezměte rodný list dítěte a občanský
průkaz jednoho z rodičů.
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Zahrádkáři bilancovali
padesátileté výročí
Český zahrádkářský svaz Lány –Vašírov
pořádal v sobotu 16.února výroční
členskou schůzi v hotelu Classic.
Ve zprávě o činnosti připomněl předseda
organizace pan Antonín Kindl letošní
50. výročí jejího založení. Zakládajícími
členy byli paní Marie Procházková, Anna
Dědičová, pan Josef Jirava, Josef Barák,
František Švácha, Václav Husák a
Dobroslav Gebhart, který je doposud
aktivním členem naší organizace.
Skupina původních sedmi zakladatelů
se během krátké doby organizace
rozrostla o další členy a začala vždy
o lánském posvícení pořádat výstavy
drobného ovoce, zeleniny a později
i květin. Od roku 1976 se pořádaly již
tradiční výstavy květin v lánské
sokolovně, nejprve každoročně a od roku
1979 vždy jednou za dva roky. Celkem
jsme uspořádali až do roku 2005
17 výstav. Po této výstavě, kdy náklady na
uspořádání byly vyšší než příjem ze
vstupného, a s přihlédnutím ke
skutečnosti, že průměrný věk našich
členů je téměř 68 let, se výbor rozhodl, že
již není v našich silách v takto rozsáhlých
výstavách pokračovat.
Avšak při loňských „Lánských letních
slavnostech“ se organizace prezentovala
malou výstavou květin v areálu hotelu
Classic. Výstavu aranžovala naše členka
Ing. Blanka Jirglová a podle ohlasu
návštěvníků byla velmi zdařilá. Proto,
pokud nám podmínky dovolí, rádi
bychom i při letošních slavnostech
21. června 2008 znovu v tomtéž rozsahu
výstavu uspořádali.
Mimo tyto výstavy pořádá naše
organizace každoročně 1–2 zájezdy,
především se zahrádkářskou tematikou.
Při bilancování naší padesátileté
činnosti je třeba poděkovat Lesní správě
Lány a Školnímu zemědělskému
podniku Lány za jeho pomoc při
výstavách. Především pak Správě zámku
Lány za jejich samostatná aranžmá a
zapůjčení okrasných květin a Obecnímu
úřadu v Lánech za pomoc při rozvozu a
nákupu květin. Naše díky patří
v neposlední řadě všem obětavým
členům i některým nečlenům, kteří na
úkor svého volného času se na našich
úspěšných výstavách podíleli a i nadále
pro organizaci pracují.
Výbor ČZS Lány – Vašírov
jednatelka Iva Reichlová

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

Literární čtení pro celou rodinu a burza knih
Věnujte svou knížku lánské knihovně nebo ji
prodejte v burze knih a výtěžek obdrží školní
knihovna Základní školy v Lánech! Burza knih
bude součástí Literárního čtení pro celou rodinu,
kterou pořádáme v neděli 30. března od 15.00
do 17.00 hodin v Muzeu TGM. Letošní akce se
bude věnovat dětské literární tvorbě autora
Vojtěcha Steklače. Můžete se těšit na dětské
divadelní představení Základní umělecké školy
v Rakovníku, vyhodnocení výtvarné soutěže dětí
z lánské školy a jejich čtené i pěvecké vystoupení.

Současně bude k vidění výstava kreseb o vývoji
lánského zámku od středověku do současnosti
očima Doc. Ing. Jaromíra Doležala.
Knihy do burzy můžete nosit k paní Martině
Moravcové, ul. K Rybníku čp. 437 a k paní
Martině Hořejší, ul. Lesní čp. 498 od 1. března do
29. března. V neděli 30. března můžete knihy
přinést od 10.00 do 15.00 hodin přímo do Muzea
TGM. Šanci na umístění v lánské knihovně mají
zejména encyklopedie.
Martina Moravcová, občanské sdružení Naše Lány

Na merendě si dalo dostaveníčko 83 pohádkových bytostí
Jsme rádi, že na oslavu prvních narozenin Klubu
pro rodiče a děti – Domečku dorazil tak hojný
počet masek v doprovodu svých rodičů a
prarodičů. Ti, co přišli, nelitovali! Vytvořili jsme
premiérový rekord v počtu příchozích masek –
79 dětských a 4 dospělé, dále rekord v nejpočetnější skupině jednoho druhu masek – vyhrály
princezny s vílami, kterých do lánské sokolovny
zavítalo celkem 19. Nejzajímavějším rekordem,
ale zároveň nejnáročnějším bylo změření živého
řetězu vytvořeného všemi přítomnými maskami.
Délka maškarního řetězu byla 32 metrů! Údaje
o vytvořených rekordech budeme schraňovat
pro příští rok a pokusíme se o jejich překonání.
Během merendy jsme zvolili nejkrásnější masku,
děti zhlédly loutkovou pohádku O dvanácti
měsíčkách a využily mimořádně otevřenou hernu
Klubu pro rodiče a děti, která sídlí v 1. patře
lánské sokolovny. Ocenění za nejhezčí masku si
odnesla Barunka Taranzová z Lán za masku
Ježibaby, druhá byla Anetka Klimešová z Lán
v masce Indiánky a třetí místo vyhrál Matyáš
Bachmaier z Kladna v masce Piráta. Porota měla

nesnadný výběr, protože na parketu lánské
sokolovny se procházel např. Strašák do zelí,
Satelit, Zoro – tajemná tvář, Batman, Shakira,
Šeherezáda, Harry Potter a Santa Claus.
Odměnou pro všechny maškarní bytosti bylo
překvapení v podobě velikého narozeninového
dortu Domečku o průměru 70 cm, který přítomné
děti snědly.
Jsme rádi, že se oslava prvních narozenin Klubu
pro rodiče a děti – Domečku vydařila. Vybraný
výtěžek z maškarní merendy použijeme opět na
veřejně prospěšný účel, a to na výměnu oken v
1. patře lánské sokolovny. Získali jsme částku
9.892,- Kč. Další finance budeme shánět
v průběhu letošního roku.
Děkujeme všem návštěvníkům merendy za jejich
účast, útratu ve stánku s občerstvením a podporu.
Děkujeme touto cestou také všem, kteří nám
pomáhali s přípravou i průběhem merendy nebo
nám přispěli materiálním darem. Těšíme se na
Vás zase za rok.
Jana Drastilová, občanské sdružení Naše Lány
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Kalendář akcí v Lánech a Vašírově na rok 2008
Tento seznam akcí sportovního, kulturního i společenského dění v Lánech bude trvale umístěn na stránkách obce www.lany.cz. Každý spolek, organizace z Lán a
Vašírova do něj může přispět informací o tom, jakou veřejně přístupnou akci bude v průběhu roku pořádat. Termíny bude možné v průběhu roku upravovat i doplňovat.
STOJÍTE O DIVÁKY, PŘÍZEŇ A PODPORU? DEJTE O SVÝCH AKCÍCH VĚDĚT. E-mail: zpravodaj@lany.cz
zpracovala Martina Hořejší
Březen 2008
15. 3. Promítání filmů s modelářskou tematikou v hotelu Classic v Lánech
od 16.00 hodin (MK Lány)
16. 3. Jarní prodejní výstava Ateliéru Motýl (Muzeum TGM)
18. 3. Promítání fotografií o Vašírově od 17.30 hodin v Muzeu TGM a následná
beseda s PaedDr. Václavem Vodvářkou (Naše Lány)
23. 3. Odpoledne s dechovkou v hotelu Classic (OÚ Lány)
29. 3. Závod na počest založení klubu (Kynologové)
29. 3. Turnaj veteránů ve stolním tenise – Memoriál Jindry Skály v lánské
sokolovně (Sokol)
30. 3. Turnaj mladších žáků ve stolním tenise v lánské sokolovně (Sokol)
30. 3. Literární čtení pro celou rodinu věnované tvorbě Vojtěcha Steklače a
veřejná burza knih v Muzeu TGM v Lánech (Naše Lány)
31. 3. Valná hromada Sokola od 18.30 hodin v lánské sokolovně
Cestování po světě aneb seznamte se s Peru (filmový a fotografický materiál bude
slovem doprovázet cestovatelka Marie Heřmánková (OÚ Lány)
Duben 2008
1. 4. Zahájení 2. ročníku Lánské nohejbalové ligy OPEN 2008 (Sokol, OÚ
Lány, Hospoda Narpa)
12. 4. Otevírání lánského mola od 14.00 hodin, Židovský rybník (MK Lány)
19. 4. Jarní soutěž historických modelů, modelářské letiště (MK Lány)
26. 4. KaKoJaMa day, 1.polétání, modelářské letiště (MK Lány)
30. 4. Pálení čarodějnic u modelářského letiště (OÚ Lány, MK Lány)
Výstava – Grafiky z Rokycanského bienále (Muzeum TGM)
Kinokavárna (Muzeum TGM)
Dětské divadelní představení (OÚ Lány)
Květen 2008
3. 5. Celostátní soutěž – 2. ročník elektrovětroňů RCEN modely na
elektromotor s přistáním na přesnost (MKLány)
3. 5. Župní přeboru v lehké atletice v Kladně, účast lánských dětí (Sokol)
4. 5. 2. AIR SHOW Lány 2008 – veřejná akce u příležitosti záchrany
sestřeleného spojeneckého pilota, do osvobození ukrývaného občany
Lán, nyní generála USA v.v. Oscara Ridleyho, sestřeleného na sklonku
2. světové války v prostoru Lán (MK Lány)
8. 5. 36. ročník Běhu vítězství zámeckým parkem (Sokol, ZŠ Lány, OÚ Lány)
10. 5. 9. ročník memoriálu K. Sláničky – nohejbal tříčlenných družstev (Sokol)
17. 5. Účast lánských cvičenců na župní akademii v Kladně (Sokol)
24. 5. III. Lánský den plný her na hřišti u Židovského rybníka (Naše Lány)
Honba za psím pokladem – 2 akce pro Mateřskou školu v Lánech (Kynologové)
Výstava fotografií Františka Heuslera (Muzeum TGM)
Kinokavárna (Muzeum TGM)
Staročeské máje (OÚ Lány)
Cestování po světě aneb seznamte se s ... (OÚ Lány)
Červen 2008
14. 6. KaKoJaMa day, 2.polétání s modely, modelářské letiště (MK Lány)
14. 6. Lánská smeč – memoriál Jitky Zelenkové – volejbal družstev (Sokol)
14. 6. “Neckyáda” na Židovském rybníku (Obec Lány, MK Lány, SDH
T.G.Masaryka v Lánech, Naše Lány)
17. 6. Závěr cvičebního roku odboru všestrannosti, malá akademie (Sokol)
20. 6. Koncert v kostele, zahájení Lánských letních slavností (OÚ Lány)
21. 6. 5. ročník Lánských letních slavností v prostorách hotelu Classic –
divadelní, šermířská, taneční vystoupení, řemeslný jarmark, módní
přehlídka, nově slámování, příjezd kněžny Fürstenberské (OÚ Lány,
EuroAgentur Hotels & Travel a.s., DS Tyrš)
21. 6. v rámci Lánských letních slavností 2008 – statické ukázky lodních
modelů na Židovském rybníku, volné plavby, od 14.00 hodin (MK Lány)
28. 6. Den s pejskaři - Soutěž o nejhezčího voříška, ukázka z výcviku sportovní a
pracovní kynologie (Kynologové)
28. 6. 5. ročník sedmiboje dvojic v míčových hrách (Sokol)
29. 6. Soutěž historických modelů, modelářské letiště (MK Lány)
Výstava – Historie Pražsko-lánské koňské dráhy (Muzeum TGM)
Odpoledne s dechovkou v hotelu Classic (OÚ Lány)
Červenec 2008
5./6. 7. Lánské letní polétání s večerním promítáním filmů (MK Lány)

5.7. Cyrilometodějská ve Vašírově (OÚ Lány)
13.7. Ukázky plaveb modelů od 14.00 hodin, Židovský rybník (MK Lány)
Výstava – S českoslov. legionáři po Transsibiřské magistrále (Muzeum TGM)
Srpen 2008
17. 8. Ukázky plaveb modelů, volné plavby lodních modelů na Židovském
rybníku, od 14.00 hodin (MK Lány)
30. 8. 6. ročník desetiboje jednotlivců v míčových hrách (Sokol)
Výstava – S českoslov. legionáři po Transsibiřské magistrále (Muzeum TGM)
Září 2008
6./7. 9. Hejbni kostrou pro... Benefiční akce na podporu některé lánské či
vašírovské organizace, spolku (Naše Lány)
13.9. Podzimní soutěž leteckých modelů, modelářské letiště (MK Lány)
12. - 14. 9. Lánské sokolské hry – sportování, míčové hry, atd. (Sokol)
14. 9. Podzimní soutěž leteckých elektromodelů, modelářské letiště (MK Lány)
20. 9. Masarykova vatra (Muzeum TGM, SDH Lány)
20. 9. Soutěž modelů hasičských lodí a přesnosti vedení modelů lodí, od 8.00
hodin trénink, zahájení v 11.00 hodin (MK Lány)
21. 9. KaKoJaMa day 3.polétání s modely všeho druhu (MK Lány)
28. 9. Večer na rejdě, plavby osvětlených lodí, od 19.00 hodin na Židovském
rybníku (MK Lány)
Výstava – T. G. Masaryk a archeologie (Muzeum TGM)
Dětské divadelní představení (OÚ Lány)
Odpoledne s dechovkou v hotelu Classic (OÚ Lány)
Kulinářský jarmark (OÚ Lány)
Říjen 2008
7.10. Ukončení 2. ročníku Lánské nohejbalové ligy OPEN 2008 (Sokol, OÚ
Lány, Hospoda Narpa)
19.10. Zavírání lánského mola (MK Lány)
18.10. Závod o pohár starosty obce Lán (Kynologové)
28.10. Oslavy 90. výročí vzniku ČSR, Den Středočeského kraje (Muzeum TGM)
28.10. Koncert k výročí vzniku Československé republiky (OÚ Lány)
Drakiáda s táborákem pro děti z Lán i okolí, termín dle počasí na modelářském
letišti (MK Lány)
říjen nebo listopad – Uzavírání lánského nebe, termín dle počasí na modelářském letišti (MK Lány)
Kinokavárna (Muzeum TGM)
Cestování po světě aneb seznamte se s ... (OÚ Lány)
Listopad 2008
2.11. Lampionový průvod, výchozí místo lánský hřbitov (Naše Lány)
Výstava – 90. výročí Čs. obce sokolské v Lánech (Sokol, Muzeum TGM)
Kinokavárna (Muzeum TGM)
Dětské divadelní představení (OÚ Lány)
Odpoledne s dechovkou v hotelu Classic (OÚ Lány)
Poslední neděle před adventem – vánoční výstava Ateliér Motýl (Muzeum TGM)
Prosinec 2008
Voňavý advent s udělením ceny “Zlatý šafrán” (OÚ Lány)
27. 12. Vánoční Buchec, turnaj ve volejbale v lánské sokolovně (Sokol)
30.12. Premiéra divadelního představení DS Tyrš, udílení ceny “Klobouk dolů”
31. 12. Veřejný silvestrovský turnaj ve stolním tenise v lánské sokolovně (Sokol)
Výstava – Betlémy (Muzeum TGM)
Adventní koncert (Muzeum TGM)
Kinokavárna (Muzeum TGM)
Svěcení adventních věnců (OÚ Lány)
Mikulášská nadílka s dětským divadelním představením (OÚ Lány)
Použité zkratky pořadatelů:
Kynologové - Kynologická organizace Lány
MK Lány - Modelářská klub Lány a okolí
Muzeum TGM - Muzeum TGM v Lánech
Naše Lány - občanské sdružení Naše Lány
OÚ Lány - Obecní úřad Lány
SDH Lány - Sbor dobrovolných hasičů T.G. Masaryka v Lánech
Sokol - TJ Sokol Lány
Pokud není uveden termín akce, bude upřesněn dodatečně.
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Z HISTORIE NAŠÍ OBCE
Vašírov se nedá! - II. díl
R. 1555 si král Ferdinand I. Habsburský vypůjčil od Jana Bořity z Martinic a
na Smečně 8 000 tolarů na tři roky. Když pak nemohl dluh splatit, zastavil s
povolením sněmu roku 1558 ve prospěch věřiteli vsi Bezděkov, Bratronice,
Vašírov, Lhotu a Třtici se všemi platy a důchody a k tomu rybníky třtický a
žehrovský za černým hájem. („ … postoupili jsme vsi k zámku našemu
Hradku Krziwoklatu náležité, jmenovitě ves Wassyrow, ves Bbezdiekow, ves
Bratronycze, ves Lhota, ves Trzticzy s rybníky, zejména rybník Trzticzky.“ 1)
Křivoklátskému hejtmanovi Žibřidovi Portnarovi z Kugelhofu bylo
nařízeno, aby poddané jmenovaných obcí ihned uvedl Martinicovi v
člověčenství.
V únoru 1566 zastavil král Maxmilián křivoklátské panství svému bratrovi,
arcivévodovi Ferdinandu Tyrolskému. Už v březnu 1566 měl arcivévoda
celé Křivoklátsko opět pohromadě.2 Mezi jiným ihned vyplatil Jiřího Bořitu
z Martinic a na Smečně částkou 8 000 kop grošů a vsi Bezděkov, Bratronice,
Vašírov, Lhotu a Třtici a dva rybníky pusté a neosazené připojil opět ke
křivoklátskému panství.3
Roku 1581 koupili Martinicové (konkrétně Jiřík Bořita z Martinic a na
Smečně) vsi Lány a Stochov: „… dvůr Lany s domem vnově vystavěným – ves
Lany a ves Stochow se dvěma mlejny poplatnými mezi Stochowem a Lany
pode vsí Wassirowem ležícími, tvrz Pustau řeč. Pusta Dobra…“ 4 Lány,
Vašírov a Stochov se tedy dostávají do držení téže vrchnosti.
Není vyloučeno, že v dobách, kdy byli Vašírovští a Lánští poddáni
smečenské vrchnosti, museli odvádět tamějšímu děkanství tzv. letník.
Vždy v době Seslání Ducha Svatého (na letnice) musel každý martinický
hospodář doručit smečenskému děkanství bochník sýra tak velký, aby stál
na trhu tolik bílých grošů, kolik má dotyčný sedlák kusů hovězího dobytka.
Čím více krav, tím větší poddanská dávka. Bochníku sýra se říkávalo syrný
koláč anebo (podle termínu odvádění) též letník.
Martinicové si Lány a Vašírov dlouho nepodrželi. Dne 6. července 1589
prodal Jiří Bořita z Martinic a na Smečně „tvrz Lány se svobodnou krčmou,
dvorem, vsí, Vašírovem a dvěma osedlými mlýny u Vašírova“ za 7 000 kop
českých grošů císaři Rudolfu II.5 Lány a Vašírov (Vašírov už během své
historie podruhé) se staly majetkem České královské koruny a součástmi
křivoklátského komorního panství.
Od roku 1589 už zůstal Vašírov součástí křivoklátského panství. Zatímco
sousední Lány se (snad díky zámku) postupně rozrůstaly a zvyšoval se
počet jejich obyvatel, Vašírov zůstával stále stejný.
K roku 1581 i k roku 1589 jsou pod Vašírovem (mezi Stochovem a Lány)
uváděny dva osedlé mlýny6, bezpochyby na potoce, který směřoval údolím
od Rynholce k Tuchlovicům. Vodní zdroj nemohl být příliš vydatný a mlýn
nemohl pracovat nepřetržitě. Mlynáři to řešili tak, že u každého mlýna byl
zřízen rybník , který nejdříve zadržel dostatečné množství vody, potom se
zvedlo stavidlo a mlýnská kola se roztočila na tak dlouho, dokud se rybník
nevyprázdnil.

V roce1601 už zřejmě bylo pod Vašírovem vodních mlýnů více. V kupní
smlouvě ze dne 9. listopadu 1601 totiž výslovně stojí: „Léta 1601 ve středu
po Nanebevstoupení Pána Krista, s dovolením urozeného a statečného rytíře
Hanse Hendricha Prolhofera z Purkešdorfu, na Lukách a Lipnici, JMC
hajtmana panství hradu Křivoklátu, Jakub, mlynář z prostředního mlejna
pod Vašírovem, prodal a vzdal jest týž mlejn s pilou prostřední, na němž
zaseděl, s dědinami atd. atd. atd, a to Michalovi, mlynáři z Donína za sumu
350 kop míš. Jestliže je prodávaný mlýn charakterizovaný jako prostřední,
musely být v dané době pod Vašírovem mlýny nejméně tři.
Tradice mlynářského řemesla pod Vašírovem zřejmě trvala ještě dlouho.
Severovýchodně od okraje Vašírova se na jistém místě V lukách prý
říkávalo U mlejna. Dokonce tam prý bývaly pozůstatky nějakého stavení,
dávno srovnaného se zemí – a prý se i vyprávělo, že když se tamější strouha
rozvodní, vyplavuje občas jakési mince. Jak jsem od své babičky Barbory
(*1900) koupil, tak prodávám. Věř, kdo chceš …
V době arcivévody Ferdinanda byl u Vašírova zřízen psinec, který
křivoklátský hejtman Jan Jindřich Prolhofer r. 1602 nově upravil pro chov
psů anglického plemene7. Podle místní tradice byl tento psinec v usedlosti
zvané Sobín /Sobínek/ - dnes dům čp. 38 – a jeho existence prý nějak
souvisela s anonymní trvrzí Sobín na blízkém návrší.8
V roce 1749 byla vašírovská obec povinna posílat křivoklátské vrchnosti
celoročně čtyři potažní robotníky (každého s párem koní), kteří museli do
roka odpracovat celkem 468 robotních dnů, a dva robotníky bez potahů
s povinností odpracovat ročně celkem 24 dnů.9
Na chaloupce, kterou roku 1773 vystavěl na vašírovském obecním gruntě
tesař Jan Kindl, vázla robotní povinnost 13 dnů do roka. Tato povinnost
(společně s dalšími) trvala ještě v roce 180410:
Příjmení Kindl je jedno z vašírovských příjmení, která známe dodnes11.
Vůbec poprvé je příjmení Kindl ve Vašírově uváděno roku 1651:
šestatřicetiletý Jakub Kindl12. Sedlák Jan Kindl se narodil roku 1728 a
hospodařil až do věku svých 102 roků. Koncem 18. století zastával i úřad
vašírovského starosty13.
Byli to právě Kindlové, kteří postavili ve Vašírově roku 1890 křížek
s ukřižovaným Kristem a roku 1895 hned vedle něj mariánskou kapličku se
zvoničkou14. Zvonek na vašírovské kapličce se pravidelně rozezníval, když
někdo místní zemřel, a jeho hlas doprovázíval nebožtíka až na hřbitov.
Zvoneček přečkal na svém místě všechny společenské a politické zvraty;
teprve v devadesátých letech 20. století se kdosi dopustil svatokrádeže.
Vašírovští rodáci Husák, Horna a Bergmann pořídili po několika letech
zvonek nový. Jeho slavnostní vysvěcení se konalo v sobotu 27. ledna 2007.

Pokračování v dalším čísle Lánského zpravodaje
PaedDr. Václav Vodvářka

Promítání historických fotografií z Vašírova s komentářem V. Vodvářky bude 18.3.2008 v 17.30 hod v muzeu TGM.
1,2,3
4

5

6
7
8

Tamtéž, s. 165,64 i jinde.
Březina, V., Březinová A., Kirsch, O., Slabotinský, R. : Stochov-rodiště sv. Václava, Město
Stochov + Robert Fryček-Reklama Fryček, Stochov 2004, s. 36, 41.
Sedláček, August : Hrady, zámky a tvrze království českého, díl 8, Praha 1891, s. 87, 154.
Kočka, V. : Dějiny Rakovnicka, Musejní spolek král. města Rakovníka a politického okresu
rakovnického, Rakovník 1936, s. 311.,Sedláček, Aug. : Hrady, zámky a tvrze království
českého, díl 8, Praha 1891, s. 87.
Šváb, Fr. : Panství smečenské. In : Slánský obzor 31/1923, s. 12., Sedláček, Aug. : Hrady,
zámky a tvrze království českého, díl 8, Praha 1891, s. 87.
viz Zubr, L. : Prameny k děj. obce Vašírova, s. 4.
Kočka, V. : Dějiny Rakovnicka, Rakovník 1936, s. 75.
Angličtí psi byli v tehdejší době ve šlechtických kruzích zřejmě oblíbeni. Jaroslav Bořita z
Martinic a na Smečně proslul v první polovině 17. století (počínaje rokem 1602) jako fanatický
rekatolizátor. Vyprávělo se o něm, že „všecky lidi poddané své divnými nástoji až štvaním na ně
psů anglických a úst na roubíky při posluhování svátostí jim rozpíráním k náboženství pod
jednou ukrutně nutil.“ V důsledku toho se mu podařilo svá panství zcela pokatoličtit ještě před

9

10
11

12
13
14

bitvou na Bílé hoře. (viz Šváb : Panství Smečenské. In: Slánský obzor XXXI/1923, s. 17 – 18.)
Nechleba, A.: Křivoklátská robota. In : Věstník Musejního spolku města Rakovníka 12/1922,
s. 60.
Soukromé poznámky pana Antonína Fencla, lánského kronikáře.
Široce rozvětvený rod Kindlů pochází patrně z Lán čp. 30. V rodině se traduje, že ve starších
dobách měli lánští Kindlové za robotní povinnost připravit týdně pro vrchnost sáh louče a za to
směli pást v lese svůj dobytek a brát si z lesa palivové dřevo. Vzhledem k tomu, že 1 sáh =
6,82m3, není pravděpodobné, že by se jednalo o naštípané třísky ke svícení – spíše o celá
polena smolného dřeva. Informaci zaznamenal r. 1960 Rudolf Kindl v rukopisném
Rodokmenu rodu Kindlů, jehož opis je majetkem Václava Kindla z Lán čp. 30.
Zubr, L. : Prameny k dějinám obce Vašírova. In : SOA Rakovník, fond Leopold Zubr.
Tamtéž.
V rodině Kindlových se traduje, že buď křížek, nebo kaplička (neví se jistě, který sakrální
objekt to byl) vznikly u příležitosti smutné události : úmrtí hospodářova dítěte. Kaplička byla
postavena v témž roce jako velká Kindlova stodola. Při stavbě stodoly zbyl nějaký materiál a z
něj vybudovali kapličku.
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SPOLKY, ZÁJMOVÁ SDRUŽENÍ
Kynologická organizace je v Lánech již dva roky
Více než dva roky slýcháme v Lánech o této
zájmové skupině lidí v dobrém i zlém. Rozhodla
jsem se proto položit předsedkyni kynologické
organizace paní Vlastě Rychtrové několik otázek a
přiblížit tak jejich činnost širší veřejnosti.
„Co vás vedlo k založení kynologické organizace v
Lánech?“
„Já osobně se věnuji kynologii (výcviku psů)
několik let. V Lánech jsem potkala pár nadšených
pejskařů a při našich setkáních se zrodil nápad
scházet se na vyhrazeném místě a předávat si svoje
zkušenosti. V Lesní ulici bylo malé nevyužívané
hřiště, které se začínalo plnit odpadky. Přizpůsobili jsme terén, uklidili nepořádek a postavili
překážky nutné k výcviku psů. Obecní zastupitelstvo schválilo naši žádost o využívání obecního
pozemku, uzavřelo s námi smlouvu o pronájmu.
Protože však docházelo často k ničení překážek a
různým nesvárům, požádali jsme následně o
povolení pozemek oplotit. Bylo nám doporučeno
legalizovat svoji zájmovou činnost a utvořit
kynologickou organizaci. Na základě vyřízení
všech formalit nám byl poskytnut i finanční
příspěvek od Obecního úřadu.“

Fiat Multipla klub na horách
Na konci ledna organizoval Multipla klub
zimní minisetkání v Jizerských horách.
Na toto setkání díky „malé“ kapacitě
ubytování dorazilo deset multipláckých
rodinek, celkem 35 lidí, z toho 15 dětí.
Příjezd byl trochu hrozivý, protože i v Desné
(pár kilometrů před cílem) nebyl žádný sníh.
Naštěstí, jak jsme se blížili k hotelu, začala se
situace měnit a na místě bylo bílo.
V sobotu jsme měli den ve znamení společného lyžování na hotelové sjezdovce s vlekem,
kam měla přístup jen naše skupina. Vytáhli
jsme lyže, sáňky a jelikož i počasí nám přálo,
dováděli jsme celé odpoledne. Sešla se
perfektní skupinka lidí, která se nebála
vzájemného půjčování lyží. I ti, kteří nestáli
na lyžích více než deset let, našli odvahu a
vyrazili do boje. Nikdo nepřišel k úrazu ani
k úhoně a i nálada byla výborná. Neděle nás
přivítala bílou zasněženou krajinou. Napadla
spousta sněhu a to nás donutilo nasadit i
sněhové řetězy při odjezdu do půjčovny lyží.
I přes nepříjemně vanoucí vítr se sněhem
naše skupinka stihla s dětmi postavit i
sněhuláka, mašinku a taky malou Multiplu.
Celé dopoledne děti i dospělí dováděli na
sněhu. V pondělí jsme se vypravili na výlet na
Ještěd. Počasí bylo nádherné, svítilo
sluníčko. Ale jak už to na horách bývá, počasí
se po krátké době změnilo a po našem
příjezdu na Ještěd nebyl výhled ideální kvůli
mlze. Tento detail jsme si vynahradili
posezením v kavárně na Ještědu. V závěru lze
říci, že počasí bylo výstavní, užili jsme si
sluníčka, sněhu a bohužel i deště.
Za Fiat Multipla klub ČR, Václav Burger

„Jak pokračuje vaše činnost, kolik máte členů?“
„Na cvičišti se scházíme ve dnech určených
provozním řádem. V pondělí, ve středu a v sobotu
v odpoledních hodinách. Cvičiště jsme oplotili,
postavili klubovnu. V současné době máme
19 členů – dětí a dospělých. Aktivně pracují
děvčata Schritterová Zuzka a Norková Nikola.
Zúčastnily se závodů ZVV1 okresní klubové ligy
Rakovnicka, kde se umístily velice dobře. Já se
svým psím miláčkem jsem absolvovala 5 závodů
okresní ligy Kladno a vyhrála 1.místo v roce 2007.
Chtěla bych požádat lánské občany o shovívavost
při našich aktivitách na kynologickém cvičišti a
zároveň pozvat na akce, které připravujeme. Jedná
se o následující:
·
29. 3. 2008 – Závod na počest založení klubu
·
v květnu 2008 – Honba za psím pokladem – dvě
akce pro Mateřskou školu v Lánech
·
28. 6. 2008 – Den s pejskaři – soutěž
o nejhezčího voříška, ukázka z výcviku sportovní
kynologie a pracovní kynologie
·
18. 10. 2008 – Závod o pohár starosty obce
Zapsala Alena Hlavsová,
místostarostka obce

Březnový program v Domečku
Sídlí v lánské sokolovně, otevřeno má
v úterý a ve středu od 9 do 12 hodin a
od 14 do 17 hodin. Více na www.lany.cz,
pod odkazem sdružení Naše Lány.
Níže uvedený program je dobrovolný,
současně je otevřena herna.
·
Nově každou středu od 15.00 do
15.30 hodin nabízíme jazykové a
pohybové hry v anglickém jazyce pro děti
s rodiči (lektorka Martina Burgerová).
Děti a možná i Vy budete mít možnost si
procvičit základní slovíčka anglického
jazyka formou říkanek, písniček i
jednoduchých her.
·
Beseda „Praktické využití domácí
pekárny a vyzkoušené recepty“ –
proběhne v Domečku ve středu 19.3.
dopoledne. Domácí pekárna jako
pomocník při hnětení, kynutí a
samozřejmě pečení všeho druhu.
·
JARNÍ BURZA DĚTSKÉHO
OBLEČENÍ – přijďte nakoupit nebo
prodat!
Do burzy dětského oblečení můžete
přinést oblečení zachovalé, vyprané a
vyžehlené ve velikostech 56 až 122,
dále pak hračky a botičky. Každou
nabízenou věc k prodeji označíte
cedulkou (Vaše pořadové číslo, cena,
velikost a číslo nabízené věci podle
celkového seznamu věcí). Rozdaná
pořadová čísla z minulých burz Vám
zůstávají! Pokud jste se burzy dosud
nezúčastnili, dostanete informace jak
postupovat u paní Andrey Klimešové
na telefonním čísle 604 941 252 nebo
na andrejkaklimesova@seznam.cz.
Oblečení do burzy můžete nosit (vždy
po telefonické dohodě s Andreou) na
adresu: Lány, Čs. armády, č.p. 322.
KDY SE BURZA KONÁ:
17. – 21. 3. (příjem věcí k prodeji)
25. – 26. 3. a 1. – 2. 4. (burza
v Domečku 9–12 hodin, 14–17 hodin)

8. 4. od 15 hodin (výdej neprodaných
věcí a peněz v Domečku)

Milé maminky,
chtěla bych Vám poděkovat za darované
oblečení pro děti z dětských domovů
z podzimní burzy. Darovaného oblečení se
vybralo hodně a bylo rozděleno podle
velikostí mezi Dětský domov na Kladně a
Dětský domov ve Stochově.
Myslím, že oblečení, které Vám doma leží
anebo překáží, je škoda vyhodit, když
dětem z dětských domovů přijde vhod.
Těším se na všechny na další burze
dětského oblečení.
Andrea Klimešová
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Ze Sokola Lány
·
Z důvodů studijních povinností
cvičitelky Báry Ladrové jsme museli
změnit hodiny aerobiku pro nejmenší
z úterka na pondělí od 16.00 hodin.
·
Nabízíme uvolněnou hodinu
v sokolovně pro nějakou sportovní
aktivitu a to v úterý od 18.00 do 19.00
hodin.
·
V sobotu 8. března od 10.00 hodin se
koná v kladenské sokolovně přednáška s
besedou o vzniku Československa. Župa
Budečská tím zahajuje sérii akcí k 90.
výročí vzniku republiky. Přednáška je
veřejně přístupná všem zájemcům.
·
Připomínáme všem členům TJ, že
máme uzavřenu smlouvu o spolupráci s
pojišťovnou Metal-Aliance na poskytování sportovních a rehabilitačních
služeb. Znamená to, že pojištěnci této
pojišťovny a naši členové mohou získat
finanční příspěvek na tyto služby. Stačí
svoji cvičitelku/svého trenéra požádat a
oni již zařídí vystavení potvrzení na
příspěvek. Členové TJ, využijte této
nabídky!
·
Členové oddílu stolního tenisu se na
své schůzi dohodli, že výše ročního
oddílového příspěvku dospělého člena
bude 500,- Kč ( nikoliv 300,- Kč, jak jsme
psali minule). Rozhodli se tak proto, že
náklady na cestovné do soutěží jsou
vysoké.
·
V březnu skácíme další dvě vzrostlé
lípy u sokolovny. Na podzim připravujeme sázení nových stromů.
·
Na pondělí 31. března od 18.30
hodin plánujeme valnou hromadu TJ.
Vyzýváme členy k hojné účasti a
aktivnímu přístupu k projednávaným
otázkám.
·
Co bude probíhat v sokolovně
v březnu? 8. března ples hasičů,
14. března prodejní akce, 29. března
turnaj veteránů ve stolním tenise
(Memoriál J. Skály) a 30. března turnaj
mladších žáků ve stolním tenise.

Aktuální zprávy o dění v obci
zasílané e-mailem
Aktuální zprávy o dění v obci a také
informace o sportovních a kulturních
akcích máte možnost získávat také
prostřednictvím krátkých e-mailových
zpráv. Pokud máte zájem o zasílání
novinek, zadejte svůj e-mail
do příslušného pole na titulní straně
internetových stránek www.lany.cz.

SPORTOVNÍ DĚNÍ V LÁNECH
Zkuste novou rekreační hru Czech Bumbac Ball!
Víte, co je Czech Bumbac Ball (CBB) nebo také
Tenis bumbác bal (TBB)?
Je to nová rekreační hra na hřišti o velikosti
tenisového kurtu se sítí ve výšce 1m, ale hraje se s
gymbaly (to jsou rehabilitační míče, se kterými
cvičíme v sokolovně) velikosti 65 cm. V poli jsou
dva a dva hráči. Servis se provádí úderem míče o
zem tak, aby přeskočil síť a dopadl na straně
soupeře. Dopad míče na straně soupeře je povinný
vždy.

Rakovnický Sokol pořádá v sobotu 5. dubna první
turnaj. Dopoledne bude trénink, odpoledne pak
samotný turnaj. Soutěžit se bude ve čtyřech
věkových kategoriích. Přihlášky do turnaje je
nutné poslat do konce března.
Chcete to zkusit? Nabízíme volnou hodinu
na tréninky v sokolovně v úterý a ve čtvrtek
od 18.00 hodin.
Zájemci, hlaste se u starostky Sokola (tel. 313 502
105) nebo správce sokolovny pana Hanzlíčka
(tel. 606 490 304)

Lánští zvítězili v župních přeborech v plavání!!!
V sobotu 23. února probíhaly v bazénu v
Rakovníku župní přebory v plavání. Za naši TJ se
zúčastnili tři závodníci a vedli si vskutku báječně.
Věrka Drdová v konkurenci se 17 mladšími
žákyněmi přesvědčivě zvítězila časem 0:24,72 na

trati 25 m. Markétka Masáková měla také výborný
čas. I v kategorii mladších žáků na stejně dlouhé
trati zvítězil Tomáš Fencl s časem 0:28,48. Ten měl
7 soupeřů. Gratulujeme jim a děkujeme za
vzornou reprezentaci!

Připravte svá plavidla, bude “Neckyáda”!
Vyzýváme všechny příznivce vodních sportů a
tradičních i netradičních plavidel z řad dětí
i dospělých k účasti na lánské “Neckyádě” 2008.
Začněte připravovat svá originální nemotorová
plavidla. Čeká Vás skvělá akce s mořem zábavy.
Posádky mohou tvořit jednotlivci či skupiny
občanů, členové zájmových spolků a sdružení
nebo firemní týmy z Lán, Vašírova i širokého
okolí.
Kdy a kde se bude “Neckyáda” konat:
v sobotu 14. června 2008 na Židovském
rybníku v Lánech.
Lánskou “Neckyádu” vyhraje nejoriginálnější
plavidlo a také vyhlásíme vítěze soutěží posádek
ve “vodohraní”. S podrobnostmi Vás seznámíme v dubnovém čísle Lánského zpravodaje.
Hlavním pořadatelem akce je Obecní úřad Lány.

Spolupořadatelé akce jsou Modelářský klub Lány
a okolí, Sbor dobrovolných hasičů TGM Lány a
občanské sdružení NAŠE LÁNY.

Fotosoutěž „Lánské pohledy“ 2. ročník Lánské nohejbalové
Fotosoutěž začala a teď je to na Vás, občanéligy OPEN 2008 startuje!
fotografové z Lán a Vašírova. Jako organizátora
soutěže mě těší řada Vašich dotazů ohledně
soutěže, rád na ně odpovím na tel. 602 25 42 80,
popř. na e-mailu: ernest.kosar@lany.cz.
To, že je v Lánech co fotit, jsem poznal z podzimních a vánočních procházek. Pro inspiraci jsou
fotografie uveřejněny na stránkách obce
www.lany.cz. Samozřejmě mimo soutěž.
Hodně „hezkých pohledů“ přeje
Ernest Kosár, komise veřejného pořádku,
sportu a mládeže

Do druhého ročníku v nohejbalovém klání se
přihlásilo mnoho mužstev. Zájem o místní
„pralesní“ nohejbalovou ligu, pořadatele,
kterými jsou TJ SOKOL Lány, HOSPODA
NARPA a OÚ Lány, potěšil a zároveň jim
připravil perné chvilky s určením herních časů na
venkovním sportovišti za sokolovnou. Liga
odstartuje 1. dubna a tak držíme všem soutěžícím
palce!
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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

