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Zastupitelstvo schválilo závěrečný účet obce za rok 2007

Slovo na úvod
Ticho po boji. Tak by se dala charakterizovat situace v naší obci po loňském
vášnivém podzimu. Ano, mám na mysli
dění (a nyní spíše nedění) kolem
bioplynové stanice. Vypadá to, že většina
z nás odešla v říjnu z lánské sokolovny
s pocitem uspokojení. Domnívali se, že
je věc vyřízená, když jim jednatel
společnosti Ekologie slíbil, že proti vůli
lánských obyvatel bioplynku stavět
nebude. Ale ne všichni uvěřili, protože se
sliby už je to dnes trochu jinak.
Pro mnoho lidí v našich časech daný slib
příliš neznamená. Spousta z nich se dnes
řídí spíše heslem: „Nikdo ti toho nemůže
tolik dát, co já ti můžu naslibovat“. Zdá
se, že dát dnes slib není nic definitivního.
Pokud jej už rovnou mnozí nepronášejí s
vědomím, že ho nechtějí nebo nemohou
dodržet, pak alespoň následuje řada
výmluv a hledání kliček, že dotyčný ‚to' či
‚ono' nemyslel tak, jak si to všichni
vyložili, a podobně.
Také já patřím k těm, kteří už zjistili, že
slibům (obzvláště když někde v pozadí
vyčnívá veliká hromada peněz) není
radno věřit. A nyní se mi to, bohužel (a
tím myslím opravdu a upřímně bohužel)
znovu potvrzuje. Dopis, který si můžete
přečíst v tomto čísle Lánského zpravodaje, jen prokazuje skutečnost, že se řada
poctivých lidí zase jednou nechala
oklamat. Člověku je z toho hořko a
smutno. Určitě nastane velký křik, že
jsme to špatně pochopili. Že to dotyčný
myslel úplně jinak a další a další kličky a
mlžení a chytání za slovo a všechny
podobné fígle a metody, které jsou lidem
tohoto typu vlastní. Takže boj o bioplynku nekončí. Jen tu dnes stojí někdo, kdo
sehrál podivnou hru s více než třemi
stovkami lidí. Bez jediného mrknutí oka.
Veřejně a pod dohledem médií. Taky
svým způsobem odvaha. Stalo se dnes
takové jednání normou? Nevím. Jen
jedno už snad chápe v naší obci každý.
Ono okřídlené: Nikdo ti toho nemůže
tolik dát ...
Karel Pleiner

Na posledním veřejném zasedání zastupitelstva obce zastupitelé schválili závěrečný účet obce za rok 2007.
Na základě výsledků auditu zastupitelstvo schválilo závěrečný účet s výhradou.
Vedení obce se snažilo odstranit drobné
nedostatky, které auditoři vytknuli při minulé
kontrole. To se podařilo splnit, bohužel auditoři
tentokrát přišli s nedostatky dalšími. Především
nebylo do majetku obce zahrnuto hasičské auto
Tatra 148 CAS, které hasiči obdrželi v roce 2005.
Dále nebyl v majetku obce Územní plán z roku
2002. Také byly chybně zaúčtovány cenné papíry,
které místo na účtu 063 měly být před lety
účtovány na účtu 069. Zastupitelé vytknuté chyby

napravili a schválili patřičné kroky k nápravě
v usnesení.
Kromě několika dalších drobností v účetnictví
auditoři také upozornili na skutečnost, že obec
nemá zpracovanou směrnici pro inventarizaci
majetku obce. Ta bude vypracována a schválena
v nejbližším možném termínu.
Z těchto důvodů nakonec zastupitelstvo obce
schválilo závěrečný účet obce za rok 2007
s výhradou.

Pozemek pod chodníkem do Vašírova obec vykoupí
Zastupitelé schválili odkoupení pozemku pod chodníkem Lány Vašírov. Jedná se o vyřešení více než třicet let
starého restu, protože chodník byl v sedmdesátých letech vystavěn, aniž by byly řešeny majetkové vztahy
kolem pozemku, na němž leží.
Z těchto důvodů zastupitelé schválili odkoupení
pozemku od původního majitele. Věc se zdržela
také v důsledku výstavby obchvatu, protože se
čekalo na přesné geometrické zaměření pozemků
pod obchvatem. Nakonec bylo konečně
provedeno i zaměření pozemku pod chodníkem
Lány - Vašírov a majetkové poměry mohou být

narovnány. Zastupitelé schválili odkup v ceně
100,-/m2, stejně jako hradil kraj v případě
pozemků pod obchvatem. Geometrické zaměření
určilo celkovou plochu pozemku pod chodníkem
na zhruba 1200 m2. S majitelem bude uzavřena
v nejbližší době kupní smlouva.
Karel Pleiner

Rozděleno 633 tisíc pro místní sportovní a zájmové organizace
V minulém roce byla nastavena zcela nová
pravidla pro rozdělování příspěvků obce
na podporu sportovních a zájmových organizací
působících v Lánech a Vašírově. Nový systém
stanovil jasná pravidla hry jak pro žádosti, tak i
pro následné nakládání s přidělenými prostředky
a také jejich vyúčtování. Pro rok 2008 byla
na základě zkušeností z předchozího roku
zpřesněna pravidla a zjednodušena žádost.
Zastupitelstvo obce vyčlenilo z rozpočtu obce
pro letošní rok finanční prostředky, jejichž
rozdělení navrhla komise veřejného pořádku,

sportu a mládeže vedená Ernestem Kosárem.
Komise posuzovala celkem 13 žádosti v celkové
výši 721 tisíc korun. Žádná žádost nebyla
vyřazena z formálních důvodů a bylo konstatováno, že se celkově kvalita žádostí velmi zvýšila proti
minulému roku. Důležitým kriteriem při
rozhodování o podpoře z rozpočtu obce byla
schopnost dané organizace získávat finanční
prostředky z různých zdrojů a tedy nebýt závislý
pouze na podpoře obce. S úspěšnými žadateli
bude uzavřena písemná smlouva.
Martina Hořejší

Sportovní organizace:
Hokejový klub HC Lány….......….....130 000,--Kč

Lány a Vašírov
- Zdravý prostor pro život o.s.............5 000,--Kč

pronájem ledové plochy, doprava na stadion

spoluúčast žadatele o dotaci na vytvoření porostní bariéry
kolem obchvatu obce

Sportovní klub Lány-fotbal…..........170 000,--Kč
vodné, údržba hřiště a okolí, rozhodčí, atd.

Modelářský klub Lány a okolí...........20 000,--Kč

Tělocvičná jednota Sokol Lány........190 000,--Kč

pořádané akce, provoz a údržba modelářského letiště

výměna části oken, ozvučení sálu, provoz a údržba sokolovny

Naše Lány, občanské sdružení..........20 000,--Kč

Tenisový klub Lány…………..............30 000,--Kč

činnost klubu Domeček, uspořádání dne her, uspořádání
benefiční akce hejbni kostrou, “Neckyáda”

zachytávání dešťové vody na kropení tenisových kurtů, výměna
čerpadla a hadic na kropení tenisových kurtů

Zájmové spolky:
Český svaz včelařů..............................5 000,--Kč
nákup mobilního kompresoru a léčiva na ošetřování včelstev

Český zahrádkářský svaz-Lány............6 000,--Kč
výstava květin v rámci Lánských letních slavností

Divadlo Tyrš při TJ Sokol Lány...........35 000,--Kč
oprava a vyčištění opony, oprava mechanismu pro otevírání
opony, výprava pro dětské představení

Obč.sdr. pro podp. muzea TGM..........5 000,--Kč
Kolokvium - Čs legie na transsibiřské magistrále

Vlastenecko-dobročinná
obec baráčníků Lány - Vašírov ...........3 000,--Kč
dětský karneval, netradiční máje

Základní kynologická
organizace Lány .............................16 000,--Kč
výstavba kladiny, pořádání soutěžních akcí
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Nové autobusové spojení nesplnilo očekávání všech cestujících
Po zrušení autobusového spojení ManětínLány-Praha a na základě četných podnětů
občanů Obecní úřad Lány jednal s
dopravci, kteří zajišťují dopravní
obslužnost v obci. Jednání to nebyla
jednoduchá, ale jejich výsledkem bylo
posílení spojení od 3. března 2008 z Lán do
Prahy a opačným směrem celkem o šest
spojů. Protože se nepodařilo zvýšit zejména
počet odpoledních spojů z Prahy do Lán,
objevila se na stránkách regionálního
Kladenského deníku oprávněná kritika.
Dovolím si tedy stručnou rekapitulaci a
vysvětlení.
Zrušení autobusového spoje ManětínLány-Praha v loňském roce zkomplikovalo lánským občanům, pracujícím i
studujícím v Praze značně jejich
cestování. Na základě připomínek
následovalo několik jednání obecních
zastupitelů s oběma dopravními
společnostmi, provozujícími dopravu
mezi naší obcí a okolními lokalitami
včetně Prahy. O tom všem jsme veřejnost
průběžně informovali i v obecním tisku.
Podařilo se vyjednat se společností
ANEXIA Rakovník zajíždění stávajícího
spoje 310 610 Rakovník-Nové StrašecíPraha do obce alespoň ke hřbitovu. Lány a
Vašírov tak získaly nové spoje v ranních
hodinách (v 7.18 a v 8.57 hodin) a jeden
odpolední (13.39 hodin). Zejména ranní
spoje jsou dle našeho zjištění hojně
využívány. V opačném směru z Prahy
přibyla také nová spojení (8.10, 10.00,
12.00 hodin). Bohužel se nám nepodařilo
získat odpolední spoje. Dopravní
společnosti nám v tomto směru nevyhověly a doporučily kombinaci stávajících
spojů s přestupem. Hlavním argumentem
autodopravců proti dalšímu posílení
spojů byla nedostatečná vytíženost spoje,
zajíždějícího na Lány cestujícími
z ostatních vesnic, kteří dávají přednost
spojům s menším počtem zastávek.
Alena Hlavsová

Dubnový kalendář akcí
19. 4. Jarní soutěž historických motorových modelů, modelářské letiště
(Modelářský klub Lány a okolí)
20.4. Klasická loutková marionetová
pohádka pro rodiče s dětmi – Zlatovláska
od 15.00 hodin v lánské sokolovně.
26. 4. KaKoJaMa day, 1.polétání
s modely všeho druhu, modelářské letiště
(Modelářský klub Lány a okolí)
30. 4. Pálení čarodějnic na přilehlé
ploše k modelářskému letišti (OÚ Lány,
Modelářský klub Lány a okolí)
10.4. - 4.5. Výstava – Grafiky z Rokycanského bienále (Muzeum TGM v Lánech)
17.4. Kinokavárna - Ďáblova dílna
(Muzeum TGM v Lánech, od 17 hodin)

Hlavní body Usnesení č. 2/2008 ze zasedání zastupitelstva
Zastupitelé schválili:
·
závěrečný účet hospodaření obce Lány za rok 2007 s výhradou,
·
dodatečné zařazení vozidla TATRA 148 CAS 32, RA3344 podle darovací smlouvy ze dne 8. 11. 2005 a
územní plán obce Lány schválený v roce 2002 do majetku obce na účet obce,
·
smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a. s.
zastoupenou firmou Elektromont Matějka s. r. o. Nové Strašecí pro uložení kabelů na pozemcích
185/141, 816/4, 182/1, 188/1 a 188/2 v katastrálním území Lány,
·
studii zástavby rodinných domů v lokalitě Lány-jižní sektor předloženou spol. SENEKA s. r. o., Suchý
Vršek, Praha podle projektové dokumentace č. 2296/08, K-Projektu Rakovník, za podmínky vyřešení
výjezdu z dané lokality na komunikaci II/236,
·
podle zákona č. 79/2008 Sb., přílohy č. 1 s platností od 1. 3. 2008 měsíční odměnu pro neuvolněného
starostu 16.971,- Kč, pro neuvolněného místostarostu měsíční odměnu 15.801,-Kč, pro předsedy
výborů a komisí měsíční odměnu 1.240,-Kč,
·
rozpočtovou změnu č.1/2008,
·
koupi pozemku p.č. 150/4 v katastrálním území Vašírov o výměře 1.277 m2, za 100,-Kč/m2 od pana
Antonína Kindla, bytem Lány, Zahradní 281, zaměřeného GP č.57/08,
·
žádost Základní školy v Lánech o převedení nevyčerpaných finančních prostředků v roce 2007 ve výši
106.269,50 Kč do fondu rezerv základní školy.
Zastupitelé uložili:
·
účetní paní M. Charouskové zaúčtovat na majetkový účet obce - vozidlo Tatra 148-Cas 32, RAA 33 44
podle darovací smlouvy ze dne 8.11.2005, územní plán obce Lány schválený v roce 2002 včetně dodatku,
dále přeúčtování z účtu 063 cenné papíry VKM na účet 069, zpracování vyřazovacího protokolu
k majetkovému účtu 031 na pozemek p.č. 816 v katastrálním území Lány, zařazení kupní smlouvy na
pozemek p.č. 200/39 o výměře 11 m2 v katastrálním území Lány do příslušných dokladů, provést
účtování o poskytnutých provozních zálohách na účtu 314 (zálohy ČEZ), zpracovat směrnice na provedení inventarizace majetku obce,
·
místostarostce paní Hlavsové a předsedovi finanční komise panu Krejčířovi zpracovat směrnici
na provedení inventarizace majetku obce a systém finančních kontrol hospodaření obce Lány,
·
starostovi obce K. Skleničkovi a místostarostovi V. Fenclovi zpracovat potřebnou dokumentaci
k podání žádosti o stavební povolení na čističku odpadních vod a splaškovou kanalizaci ve Vašírově,
·
starostovi obce podat zprávu na odbor kontroly Krajského úřadu o přijatých opatřeních ke zprávě
o výsledku hospodaření obce za rok 2007.
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V Rynholci jednali zastupitelé o bioplynové stanici
Důležitý bod mělo zastupitelstvo obce Rynholec na pořadu jednání veřejného zasedání dne 26. března.
Protože se jednalo o bioplynové stanici, Sdružení pro Rynholec přizvalo jako hosty i zástupce Občanského
sdružení Lány a Vašírov - zdravý prostor pro život.
Při řešení problematiky kolem záměru výstavby
Starosta obce p. Dyntar připomněl, že již
bioplynové stanice (BPS) na skládce firmy
v prosinci zastupitelstvo jednoznačně vyjádřilo
Ekologie s.r.o. se obě občanská sdružení,
nesouhlas s výstavbou BPS. V usnesení
Sdružení pro Rynholec a Lány a Vašírov – zdravý
z veřejného zasedání pak zastupitelé Rynholce
prostor pro život dohodla na důležitém kroku.
schválili začlenění stavební uzávěry na pozemky,
Tím je předložení návrhu na stavební uzávěru
kde je bioplynka plánována, do územního plánu
lokality, v níž má být BPS vystavěna. Sdružení
obce. Stavební uzávěra bude projednána v rámci
pro Rynholec návrh předložilo právě
právě probíhající změny územního plánu obce
na zmíněném veřejném zasedání zastupitelstva
Rynholec.
obce Rynholec. Lánské sdružení jim vyjádřilo
Věřme, že projednávání změny územního plánu
podporu jednak dopisem, ale také účastí
proběhne v brzké budoucnosti a stavební uzávěra
na schůzi zastupitelstva v Rynholci. Osm členů
se stane nedílnou součástí územního plánu obce
Občanského sdružení Lány a Vašírov - zdravý
Rynholec.
prostor pro život se jednání rynholeckého
Roman Havelka, Karel Pleiner,
zastupitelstva zúčastnilo a předseda sdružení
Občanské sdružení Lány a Vašírov – zdravý
Roman Havelka vystoupil v rámci diskuze.
prostor pro život

Ekologie s.r.o. chystá v Lánech konferenci o bioplynkách
Konferenci na téma zkušeností s výstavbou bioplynových stanic v České republice chystá na 29. dubna
v Muzeu T. G. Masaryka v Lánech společnost Ekologie s.r.o. Jedná se o akci určenou pro odborníky
na zmíněnou problematiku.
Celodenní akce je složena z řady přednášek, které
zástupci Občanského sdružení Lány a Vašírov si připravili odborníci z různých oblastí kolem
zdravý prostor pro život a Sdružení pro Rynholec.
likvidace odpadů, vývoje paliv a také ze státní
Vzhledem k tomu, že se ve zdejší lokalitě podle
správy. Přednášet bude například Ing. Vilém Žák,
prohlášení jednatele Ekologie s.r.o. na veřejném
náměstek hejtmana Středočeského kraje,
zasedání lánského zastupitelstva 16. října 2007
do jehož kompetence spadá oblast životního
bioplynka proti vůli občanů stavět nebude, není
prostředí, dále Ing. Svoboda, vedoucí oddělení
úplně jasné, proč jsme byli pozváni. Koneckonců
čistoty ovzduší odboru životního prostředí
se jedná o setkání odborníků. Že se konference
Středočeského kraje, který mimo jiné rozhoduje o
koná právě v Lánech, to se dá vcelku pochopit.
posuzování vlivu bioplynek na životní prostředí
Máme zde příjemné prostředí, hezké muzeum a
(EIA), starosta obce Velké Albrechtice, kde
zatím ještě relativně dýchatelný vzduch s vůní
bioplynová stanice stojí, a další odborníci,
křivoklátských lesů, byť občas „vylepšený“ díky
například z VŠCHT.
skládce společnosti Ekologie s.r.o. ...
Kromě odborné veřejnosti byli na konferenci
Karel Pleiner
pozváni také zastupitelé Lán a Rynholce a

Přetisk dopisu pana Perglera zaslaný redakci Rynholeckých listů
Rynholecké listy občasník – Redakce
Vodárenská 138
270 62 Rynholec

Lány, 19. 3. 2008

Vážená redakce,
již podruhé Vám píši na téma objektivnosti Vašich informací v Rynholeckých listech. Prosím Vás, není
to tak složité si Vámi zveřejňované informace ověřit, nepište do Vašeho občasníku nesmysly.
Jen stručně, výstavba bioplynové stanice nemohla být zastavena, když ani nezačala. Legislativní
proces týkající se podmínek povolovacího řízení výstavby bioplynové stanice v katastru Lán
normálně probíhá. Až bude ve fázi k seznámení veřejnosti, bude tak učiněno. Mimo jiné, metanizace
skládky včetně řízeného fermentačního procesu byl pro skládku na katastru Rynholce povolen již 26.
7. 2004, kdy nabylo právní moci kolaudačního řízení povolující používání haly na zpracování biomasy,
jejíž součástí je fermentační linka.
Proto nechápu Vaše připomínky. Vlastně chápu, Vy se musíte neustále zviditelňovat na úkor někoho
jiného, budiž, chce to ovšem trochu komunikace a méně povrchnosti.
Ostatní připomínky při případné schůzce.
S pozdravem
Ing. Jiří Pergler, jednatel společnosti

Sběrný dvůr v Lánech
V průběhu května bude v Lánech v ulici
Ke Hřbitovu č.p. 174 zřízen sběrný dvůr.
Bude přijímat velkoobjemový a
biologicky rozložitelný odpad a
nefunkční elektrické přístroje.
Podrobnosti v příštím čísle.

Pálení čarodějnic na Kopanině
Kulturní komise Obce Lány Vás spolu s
občanskými spolky a Lesní správou Lány
zve na tradiční pálení čarodějnic v neděli
30. dubna 2008 na Kopaninu v Lánech.
Novinkou letošního pálení čarodějnic
bude soutěž ve výzdobě oken či
předzahrádek v duchu čarodějnic.
Základní škola v Lánech přislíbila, že
spolu s dětmi vyzdobí veřejná prostranství v obci. Každý se může přidat,
ozdobit své domy a zahrádky a soutěžit o
nejšerednější, a tedy nejkrásnější
čarodějnici. Hodnotící komise projde
30. dubna obcí a výsledky vyhlásí večer
při zapálení ohně na modelářském letišti
na Kopanině.
Samotná akce pálení čarodějnic začne v
18.00 hodin strašidelným průvodem od
hasičské zbrojnice u Židovského rybníka
s vynášením čarodějnice na hranici.
Masky čarodějnic a jiných příšerek do
strašidelného průvodu čeká sladká
odměna.
Na modelářském letišti je připraveno
slavnostní zapálení velké hranice,
ukázky hasičského zásahu dospělých a
další program. Po celý večer bude hrát
country muzika. Po zkušenostech z
loňského roku bude zajištěno více
stánků s občerstvením. Rodiny mohou
opět i s dětmi využít možnosti stanování
v prostoru letiště.
Roman Havelka,
předseda kulturní komise

Poznámka šéfredaktora K. Pleinera.:
Dopis přetiskujeme z internetových
stránek www.rynholec.cz v původním
znění bez úprav, kromě zvýraznění věty,
která se nás bezprostředně týká. Rádi
bychom ještě poznamenali, že v dopise je
zřejmě chybně (alespoň doufáme)
uvedeno, že povolovací řízení probíhá pro
výstavbu bioplynové stanice v katastru
Lán. O ničem takovém lánští zastupitelé
nevědí, takže se asi jedná o omyl p.
Perglera. Jisté je, že pokud někdo na
veřejném zasedání v říjnu získal z
prohlášení pana Perglera (cit: pokud si to
občané Lán nepřejí, bioplynová stanice se
stavět nebude) dojem, že je vše skončeno,
měl by si jej poopravit. Opak je pravdou.
Ve světle těchto informací dokonce ani
investor neuvažuje o umístění BPS v jiné,
méně exponované lokalitě, jak mu nabízel
středočeský hejtman i kladenský primátor. Tolik ke slibům ...
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Blahopřejeme
V měsíci dubnu 2008 blahopřejeme k
významnému jubileu těmto občanům:
Dovháňuková Helena, ul. Školní;
Kletečková Jaroslava, Vašírov; Hořejší
Vlastimil, ul. Školní; Řádová Jindra, ul.
Křivoklátská; Porcalová Karla, ul.
Berounská; Černý Květoslav, Ke
Hřbitovu; Jungmann Jiří, ul. Za Školou;
Uhlová Helena, ul. Lesní; Krejčová Jana,
ul. U Statku; Rydlová Jiřina, ul. Školní;
Řádová Věra, ul. Zahradní; Král Josef,
Lipová; Husáková Helena, Ke Hřbitovu;
Pipotová Věra, ul. Zámecká.

Vítáme nové občánky
V březnu se narodili:
Jiří Samuel z Vašírova čp. 13
Eliška Krátká z Vašírova čp. 52

Vzpomínka
V březnu nás opustili:
Paní Hana Pekařová z Lán čp. 188
Paní Anna Procházková z Lán čp. 108

Dubnové pozvánky do Muzea
TGM v Lánech
·
Výstava: Grafika z Rokycanského
bienále 10. dubna – 4. května (bez
vernisáže)
·
Kinokavárna ve čtvrtek 17. dubna
2008 od 17.00 hodin – promítání
válečného dramatu „Ďáblova dílna“.
Vstupné Kč 20,-. (Děj filmu: Skupina
předních odborníků na tisk, uvězněna v
koncentračním táboře Sachsenhausen, má
za úkol vytvořit největší padělatelskou
dílnu v dějinách, pomocí níž chtějí nacisté
získat prostředky na zbrojení. Ne všichni
zúčastnění však jsou ochotni kolaborovat,
přestože odmítnutí spolupráce znamená
smrt. Natočeno podle knihy jednoho z
posledních žijících vězňů, aktérů operace
„Bernard“, Adolfa Burgera, bydlícího v
Praze. Je nejuznávanějším odborníkem na
falešné bankovky z té doby).

Hudební kroužek
pro předškolní děti
Základní škola, Základní umělecká
škola a Mateřská škola Stochov
ve spolupráci s Mateřskou školou
v Lánech vyhlašuje zápis nových žáků
v oboru výtvarném a hudebním
do Základní umělecké školy Stochov.
Zápis se koná v úterý 29. dubna 2008
od 16.30 do 17.30 hodin v budově
Mateřské školy Lány ve třídě
BERUŠEK. Výuka bude probíhat
ve školním roce 2008 - 2009 v Lánech.
Pro zájemce, kteří nemohou využít
tohoto termínu, bude zápis ve Stochově
v květnu 2008.

Prázdninový březen

·
17.3. Divadlo Gong Praha – K. Poláček „Bylo
nás pět“- nezbednou komedii o klukovinách
jedné party zhlédli žáci 4., 5. a 6. třídy;
·18.3. žáci II. stupně se zúčastnili ukázkové
lekce sebeobrany pod vedením trenéra
p. Jaroslava Špáni. Ve školní družině se
odpoledne sešlo asi dvacet nadšenců za účelem
seznámení se s technikou mramorování vajec;
A co víc? Mezi žáky 9. třídy se dokonce našli i
nadšenci, které moc mrzelo, že prázdniny
připadly právě na den, kdy oni obvykle během
velké přestávky využívají tělocvičnu. Tak tedy
neváhali a po předchozí domluvě nakonec
možnost pobytu v tělocvičně využili i v době
prázdnin. Dodrželi i stanovený čas. Možná se jim
někdy příště zasteskne třeba po hodině českého
jazyka nebo matematiky :-).
Iveta Vrabcová, ředitelka školy
·

Přestože se v březnu sešly prázdniny jarní s
velikonočními, stihli jsme ve škole několik
zajímavých akcí.
·
7.3. „Velikonoce aneb, jaro, vítej“ – byl
komponovaný pořad pro všechny žáky školy o
vzniku a zvycích velikonočních svátků od
pohanských dob dodnes, bohatý výběrem
lidových koled, písní, poezie, klasické zpívané a
instrumentální hudby. Ve škole se sešla žákovská
rada;

Vajíčková královna bude dekorována v mateřské škole
V Mateřské škole v Lánech právě skončil II. ročník
velikonoční soutěže o nejdelší šňůru navléknutých nabarvených velikonočních vajec. Soutěž
navazovala na loňský premiérový ročník, při
kterém děti přinesly celkem 830 ks vajec. Protože
se u soutěže bavily celé rodiny, rozhodli se v
mateřské škole soutěž zopakovat. Napětí se s
blížícím termínem ukončení soutěže 19. března
zvyšovalo. Překoná někdo loňskou vítězku?
Výsledek soutěže všechny ohromil! Nejdelší
šňůru přinesla Anetka Klimešová. A na ní
neuvěřitelných 1000 ks vajec! Druhé místo
získala s 390 ks vajec Natálka Matějková a třetí
místo připadlo s 219 ks vajec Veronice Kyselé.
Odměnu získají nejen první tři nejúspěšnější
sběratelé, ale všech 19 soutěžících dětí. Velké
poděkování za pilné sbírání a malování vajec míří
k babičkám a maminkám. Vestibul mateřské

školy nyní zdobí šňůra navlečená z 2263 ks vajec.
Můžete i Vy přijít obdivovat píli dětí a jejich
rodičů.
P.S.: Loňský vítěz překonán nebyl, byla jím také
Anetka Klimešová. Jen to množství vajec bylo
menší (130 ks).
Martina Hořejší

Burza knih vydělala ve prospěch školní knihovny 3.075 Kč
Již podruhé zorganizovalo Občanské sdružení
Naše Lány v rámci měsíce knihy Literární čtení pro
celou rodinu. Letos jsme si připomněli tvorbu
dětského autora Vojtěcha Steklače. Součástí
programu v Muzeu T.G.M. v Lánech byla i burza
knih ve prospěch místní i školní knihovny.
Ti, kteří odolali lákavému jarnímu počasí a
zamířili do lánského muzea, slyšeli čtený úryvek
z tvorby V. Steklače v podání žáků lánské základní

foto Miloslava Rohlová

školy, slyšeli pěvecký sbor lánské školy a viděli
pěkné divadelní představení „Malá čarodějnice“
ze Základní umělecké školy v Rakovníku.
Prostory muzea rozzářily kresby dětí z lánské
školy, které nakreslily svého největšího literárního hrdinu. Zájem vzbudila i výstava kreseb o
vývoji lánského zámku a okolí s výkladem Doc.
Ing. Jaromíra Doležala. Těší nás výtěžek z burzy,
který se podařilo realizovat díky darovaným
knihám lánských a vašírovských občanů. Rádi
bychom všem dárcům touto cestou ještě jednou
poděkovali. Do místní i školní knihovny si před
zahájením burzy vybraly knihovnice paní
Machačová a paní Zámostná řadu zajímavých
titulů.
Radost z příjemně stráveného odpoledne nám
kazí jen jedna věc. Tou je téměř 99% neúčast dětí,
pro které jsme literární čtení připravili. Věřím, že
nás navštíví příští rok v doprovodu svých rodičů
nebo prarodičů.
Martina Moravcová,
Občanské sdružení Naše Lány
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Z HISTORIE NAŠÍ OBCE
Vašírov se nedá! - III. díl
Ze zámožné rodiny Kindlových (Vašírov čp. 10) pocházela také mladičká
selská dcera Marie, která se zamilovala do Františka Štěpánka (Lány čp.
15). Maruščiným rodičům se mladý Štěpánek nejevil jako dostatečně
perspektivní ženich, a tak dceři zakázali se s ním stýkat. Zapovězená láska
však pokračovala i nadále, ale protože zřejmě neměla naději na šťastný
konec, rozhodli se oba milenci společně opustit tento svět. Dne 3. března
1878 spáchali společně sebevraždu. Jarmareční písnička a omítkou
provedený kříž na hřbitovní zdi připomínaly osud zoufalých milenců a
místo, kde k tragédii z nešťastné lásky došlo. V roce 1927 lánskej řbitov z
roku 1833 rozšířen severním směrem, byla zbořena i zeď s křížem na
omítce.1 Po textu písničky marně pátrám.
Přišla řeč na poslední věci člověka. Stávající silnice, která spojuje Vašírov s
Lány, existuje teprve od r. 1950. Do té doby se z Vašírova do Lán chodívalo
Ouvůzkem, který začínal hned za humny a vyúsťoval u západního rohu
lánskýho řbitova. Ouvůzkem se ubíraly i pohřební průvody: prošlo se
dvorem a stodolou statku čp. 11 u Jirkovských a potom přes pole do Lán.
Ouvůzek existoval někdy do sedmdesátých let 20. století.
Chodník vod řbitova do Vašírova byl budován od 14. září 1978 do 7.
listopadu 1978 – významná, i když svým způsobem si protiřečící data, že?2
O zřízení chodníku se mimo jiné zasloužil Miloš Petrbok, tehdejší ředitel
lánské školy. Přímo ho slyším, jak opakovaně říká: „Jestliže nebude chodník,
je to jen otázka času, kdy nám v zatáčce některé vašírovské dítě přejedou.“
V téže době, kdy vzal za své Vašírovskej ouvůzek, zmizel (úplně zbytečně) z
pole jižně nad Vašírovem také kaštan /jírovec/ připomínající místní
tragickou událost. Dne 4. července 1935 se sedmatřicetiletý svobodný
Sláva Jirkovský (Vašírov čp. 22) z nešťastné lásky rozhodl skoncovat se
životem. Vyšel do polí za rodným statkem, důmyslně upevnil loveckou
pušku, aby mohl na dálku ovládat její spoušť, a sám se postavil před ústí
hlavně jako cíl. Rána ho však nezasáhla smrtelně, jak najisto předpokládal.
Mozková část hlavy zůstala ušetřena, zato obličej byl výstřelem znetvořen k
nepoznání. Těžce zraněný Sláva Jirkovský byl dopraven do kladenské
nemocnice a na lůžku měl dost času přemítat o svém činu. Důvody k
sebevraždě se mu tváří v tvář smrti rázem zdály malicherné a on začal lpět
na životě. Po dvou měsících utrpení v kladenské nemocnici zemřel, smrt si
už nedala vzít toho, kdo se k ní dobrovolně přihlásil. Na místě
sebevražedného výstřelu zasadili příbuzní jírovec /kaštan/.3
Jirkovský /někdejším českým pravopisem Gjrkowský/ je další velmi
rozšířené vašírovské příjmení. Bylo jich ve vsi tolik4, že museli být
rozlišováni příjmími /přízvisky/: Petrovic, Ševcovic, Maxovic, Sedlákovic,
Keťáskovic , Váša (Jirkovskej) z gruntu , Váša (Jirkovskej) z hospody …
Vašírovské příjmení Jirkovský nemá nic společného s názvem obce Jirkov,
ale vzešlo z křestního jména Jiří, respektive Jirka, Jiřík. Úřední knihy ho
zaznamenávají ve třech variantách: v roce 1772 je na vašírovském gruntu
čp. 11 jmenován František Jirkovic, později se ve Vašírově objevuje podoba
Jirkovský, ale v roce 1849 se setkáváme i s variantou Jiříkovský; téměř jistě
se však jedná o příslušníky jedné a téže rozvětvené rodiny.5
Z Vašírova vzešel i početný „klan“ Barochů; i on se tam drží už nejméně od
časů Marie Terezie.
Vašírovské návsi se dlouho říkávalo Na vohrádce, zřejmě podle nevelké
zahrádky s nízkým drátěným plůtkem, uprostřed níž byl v roce 1938
postaven pomníček těm vašírovským mužům, kteří se z fronty už nevrátili.
Na tomto památníčku je nejzajímavější jeho horní část: šestihran z
umělého kamene, na němž jsou vybroušena a vyzlacena písmena „ČSR“. V
červnu roku 1940, kdy musela být veškerá označení připomínající

1, 3
2
2

2
4

Kronika obce Lány, kniha 1. Ústní tradice.
Kronika obce Lány IV, s. 442.
V roce 1841 je ve Vašírově evidováno 21 popisných čísel – a z nich ve třech sídlí Jirkovští. V roce
1840 je ve Vašírově zapsáno 14 osob s příjmením Jirkovský, tedy nejméně jedna desetina
obvatelstva. (Zubr, Vašírov 9, 10, 45, 46.)
Zubr, L. : Prameny k dějinám obce Vašírova. In : SOA Rakovník, fond Leopold Zubr.
V roce 1841 je ve Vašírově evidováno 21 popisných čísel – a z nich ve třech sídlí Jirkovští. V roce

samostatnou Československou republiku z veřejných míst odstraněna,
musela být snesena (a podle příkazu německých a protektorátních úřadů
měla být i zničena) „hlava“ vašírovského pomníku padlým. Vašírovský
kovář a havíř Václav Vodvářka (čp. 44) tehdy „hlavu“ pomníčku odstranil,
ale po celou válku ji přechovával ve své kovárně hned za zdí a v květnu roku
1945 ji znovu osadil na její původní místo.
Na vohrádce se odnepaměti (už v meziválečném období) hrávaly „mety“.
Každou neděli po obědě se tam sešlo obyvatelstvo mužského pohlaví všech
generací a celé odpoledne tam s ručně nahrubo osekanými pálkami a bez
rukavic hrávalo něco, čemu se dnes říkává baseball. Tohle anglické slovo
nikdo neznal (nepoužíval se ani termín „americký pasák“), zato „mety“ se
ve Vašírově Na vohrádce hrávaly ještě v šedesátých letech 20. století.
Když můj strýc v padesátých letech specifikoval, kam se má do Vašírova
přivézt fůra uhlí, instruoval pokaždé ironicky šoféra, ať to složí na Staliňáku
proti Gastronomu. Staliňák, to byla samozřejmě vašírovská náves a
Gastronomem myslel obchod smíšeným zbožím čp. 29 na rohu Vohrádky.
Konzum v čp. 29 fungoval plných sedmdesát let: od r. 1904 (otevřel ho tam
zedník Petr Baroch) do r. 1974, kdy Jednota zřídila za hospodou čp. 35 nové
nákupní středisko, kde se pak prodávalo do devadesátých let 20. století; nyní
je to obytný domek.
Konkurenční obchod s potravinami měla ve Vašírově v čp. 36 od r. 1933 do r.
1949 také paní Božena Hornová a jistou dobu (do r. 1936) se chodívalo
nakupovat i do čp. 15 k paní M. Svátkové. Svého času tedy bývaly ve
Vašírově krámky tři, dnes tam není žádný.
Hospody byly kdysi ve Vašírově dvě: nahoře U Navrátilů čp. 35 (tam bývalo i
řeznictví) a dole U Jirkovskejch čp. 23 (zde míval své sídlo vašírovský
divadelní spolek Havlíček). Hostinec U Jirkovskejch byl zrušen v roce 1952,
nahoru K Navrátilovum se chodilo na pivo ještě téměř celé další půlstoletí,
ale příslovečný rok 2000 tahle hospoda bohužel také nepřežila. Od r. 2005
zato máme ve statkách hezkou restauraci Vašírovský dvůr.
S vodou bývaly ve Vašírově problémy. Až do šedesátých let 20. stol. zde
nebyl obecní vodovod, a tak místní museli tahat vodu v putnách od pumpy.
Byla to nikdy nekončící dřina – a navíc přicházela období, kdy voda ve
vašírovských studních (zejména vinou těžby na Anně) vysýchala a mizela.
Snad nejhorší byl rok 1929. Tehdy musela být veřejná pumpa před
hospodou U Jirkovskejch čp. 23 uzamčena a vodu vydával jedenkrát denně,
vždy v poledne, obecní strážník, aby se dostalo na všechny. Povolený
jednorázový odběr vody činil 16 puten. Nejznámější vašírovská studna
bývala odnepaměti u habru proti čp. 28, odkud prý vytékal i za mrazů
pramen mimořádně měkké vody.6
Na místě někdejšího starobylého vašírovskýho rybníka snad kdysi rostly
borovice (když byl r. 1936 čištěn a prohlubován, vykopali na jeho dně dva 80
cm vysoké borové pařezy o průměru 60 cm).7 Vašírovskej rybník, po jehož
hrázi chodívali horníci z širokého okolí fárat na Annu (za tmy prý vypadali
se svými karbidkami jako procesí svatojanských broučků), byl někdy v
sedmdesátých letech 20. stol. zavezen, ale jako orientační bod se tenhle
název užívá v řeči pořád, i když tam, kde se leskla voda, procházíme nyní
suchou nohou po travnatém prostranství parčíkového charakteru. Vysoké
stromy, které rybník vroubily, zůstaly neporaženy a sklánějí své větve ještě
dnes, jenomže už se neodrážejí ve vodní hladině.
Závěrečný díl z historie Vašírova bude zveřejněn v květnovém čísle Lánského
zpravodaje.
PaedDr. Václav Vodvářka

5
6

7

1840 je ve Vašírově zapsáno 14 osob s příjmením Jirkovský, tedy nejméně jedna desetina
obvatelstva. (Zubr, Vašírov 9, 10, 45, 46.)
Zubr, L. : Prameny k dějinám obce Vašírova. In : SOA Rakovník, fond Leopold Zubr.
Pošta, Fr. : Historie obce a zámku Lány, s. 88.
Pošta, Fr. : Kronika obce Lány I, s. 5, 62, 100, 123, 124, 204.
Pošta, Fr. : Historie obce a zámku Lány, s. 88.
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Dubnový program v Domečku
– Klubu pro rodiče a děti
Domeček sídlí v lánské sokolovně,
otevřeno má každé úterý a středu 9.00 –
12.00 hodin a 14.00 – 17.00 hodin. Více
na www.lany.cz, pod odkazem sdružení
Naše Lány. Níže uvedený program je
dobrovolný, současně je otevřena herna.

·
Kurz

první pomoci dětem

od narození do školního věku pořádáme
ve středu 23. dubna od 9.00 – 12.00
hodin. Nejste si jistá, že dokážete
poskytnout svému dítěti správnou první
pomoc? Nevíte, kdy přivolat lékaře?
V Domečku se během kurzu první
pomoci pod vedením záchranáře ÚS
záchranné služby Středočeského kraje
naučíte, jak poskytnout svému dítěti
první pomoc například při křečích,
bezvědomí, popáleninách, alergických
reakcích, dušení, úrazech a pádech
doma i venku.
·
7. května od 9.00 do 12.00 hodin
budeme mít na besedě zástupce
firmy JUST. Dozvíme se o potravinách

a potravinových doplňcích, které firma
JUST vyrábí bez chemických a
konzervačních přípravků (bylinné
krémy, éterické oleje, produkty s tea-tree
a dalších). Výrobky této firmy jsou
vhodné pro každého, zejména pak pro
děti a alergiky. Jste Vy nebo Vaše děti
často nachlazení, neradi používáte nosní
kapky, máte problémy s citlivou a
ekzematickou pokožkou, potřebujete
prokrvit končetiny? Přijďte na besedu o
bylinkách... Povídat si s námi přijde
zástupce firmy JUST paní Lenka
Jirkovská a paní Libuše Choloniewská
z Oázy Klidu Stochov.

Ohlédnutí za promítáním filmů s modelářskou tematikou
V sobotu 15.3.2008 uspořádal náš modelářský
klub v Hotelu Classic v Lánech promítání filmů
s modelářskou tematikou. K vidění byly filmy
leteckých i lodních modelářů. Velký ohlas měl
i film o stavbě ultralehkých letadel a o jejich
provozu. V krátkých filmových ukázkách jsme si
připomněli také akce, které jsme pořádali
společně s jinými spolky a obecním úřadem
v Lánech v uplynulých letech.
Děkuji všem, kteří si mezi nás přišli „popovídat
o modelařině“ a zhlédnout zajímavé filmy.
Zveme Vás na otevírání lánského mola na
Židovském rybníku v sobotu 12. dubna
od 14.00 hodin.
Vladan Picka, Modelářský klub Lány a okolí

Pozvánka na tvořivé dílny v Domečku
V Domečku (v lánské sokolovně) kromě herny pořádáme tvořivé dílny! Baví Vás zkusit něco netradičního
– plést košíky, vyrobit keramickou misku, udělat si korále, ozdobit si květináče? Pak neváhejte a přijďte za
námi! K nám má dveře otevřené každý. Tvořit můžete i se svými dětmi. Můžete přijít, i když děti nemáte.
Materiál máme připravený pro každého zájemce.
·
15. dubna budeme plést ošatky z pedigu.
Jedná se o nový materiál pro pletení košíků. Práci
zvládne každý začátečník, odborně nám radí paní
Zusková.
·
9. a 22. dubna budeme pracovat v keramické
dílně a vykrajovat libovolné vzory, knoflíky pro
štěstí, ozdoby. Vhodné pro každého dospělého,
vykrajování z hlíny je vhodné i pro děti!
·
29. dubna budeme zdobit květináče pomocí
ubrouskové techniky. Jedná se o nenáročnou
práci se speciálními akrylovými barvami,
barevnými ubrousky, speciálním lepidlem a
lakem. Můžete si přinést i vlastní květináč.

Inzerujte v Lánském
zpravodaji
Máte-li zájem o inzerci v Lánském
zpravodaji, stačí poslat e-mail nebo
doručit objednávku a podklady na OÚ.
Uveďte požadovaný rozměr, přesné
znění inzerátu nebo grafické zpracování
a fakturační údaje.

·
7. května od 15.30 hodin čeká
na děti maňáskové divadlo - Pyšná
princezna
·
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 i Vy si budete mít možnost procvičit
základní slovíčka anglického jazyka
pomocí říkanek, písniček a jednoduchých her.

Ceník inzerce:
rozměr
1/32 (např. 56 x 29 mm)
1/16 (např. 62 x 52 mm)
1/8 (např. 92 x 70 mm)
1/4 (např. 92 x 141 mm)
1/2 (např. (129 x 201 mm)
1/1 (192 x 270 mm)

cena
220 Kč
440 Kč
880 Kč
2000 Kč
3500 Kč
6000 Kč

podrobnosti k inzerci na www.lany.cz
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SPORTOVNÍ DĚNÍ V LÁNECH
Sokolská valná hromada
Sokolská valná hromada proběhla v pondělí
31. března. Přítomní členové i hosté vyslechli
zprávu starostky o činnosti, zprávy z jednotlivých
oddílů a zprávu o hospodaření. Předseda
kontrolní komise informoval o výsledcích kontroly
hospodaření a vedení účetnictví a konstatoval, že
komise neshledala žádná zásadní pochybení nebo
nesrovnalosti. Na stole měli členové k dispozici
přehled hlavních položek příjmů a výdajů za rok
2007. Z toho vyjímám některé údaje, aby i ostatní
občané a organizace si dokázali představit, kolik
stojí provoz sokolovny. Vloni jednota hospodařila
s příjmy ve výši 452 338,- Kč, výdaje činily
510 230,- Kč a kromě toho byla pořízena investice
za 107 236,- Kč. Spotřeba energií (plyn, voda,
elektřina) „spolkla“ celkem 112 300,- Kč. V
příjmech činily největší položky dotace od OÚ, KÚ
a župy, dále členské a oddílové příspěvky
(33 405,-) a různé drobné dotace, granty a dary.
Jednota skončila hospodaření roku 2007 se
ztrátou 57 891,- Kč. Ve zprávách oddílů stolního
tenisu, nohejbalu, volejbalu, všestrannosti,
florbalu i Tyrše zazněly zejména úspěchy
v soutěžích, přehlídkách, přeborech a to nejen
v rámci župy Budečské.
Které hlavní úkoly si jednota stanovila na letošní

rok? Své úsilí chce napřít hlavně na zahájení
postupné výměny oken v sokolovně. Výměnu
chceme realizovat postupně tak, jak se nám podaří
získat finanční prostředky. Chceme učinit také
kroky k úspoře elektrické energie výměnou
osvětlovacích těles za výkonnější a úspornější.
Chceme důstojně oslavit naše kulaté jubileum –
90. výročí založení Sokola v obci. Nadále budeme
nabízet občanům co nejširší nabídku rekreačního
sportování
Velká diskuse probíhala kolem povinnosti členů
odpracovat určitý počet hodin ve prospěch
jednoty. V usnesení byla stanovena povinnost
3 hodin, podrobnosti rozpracuje výbor TJ a bude
své členy informovat na svých webových
stránkách a ve vývěsce. V závěru byla schválena
také změna ve výboru. O uvolnění požádal Jan
Rovný a novým členem výboru se stal David Brezík
za oddíl florbalu.
V závěru jsem vyzvala členy TJ k účasti na
brigádě k odstranění zbytků po výkopu na
severní straně sokolovny (směrem k silnici).
Termíny konání brigád - 16., 17. a 18.4. vždy
od 16 hodin.
Václava Nováková, starostka TJ Sokol Lány

Ať Vám „neuteče“ Běh vítězství zámeckým parkem
Tělocvičná jednota SOKOL Lány ve spolupráci se
Základní školou Ch.G. Masarykové v Lánech a
pod záštitou Obecního úřadu v Lánech Vás
srdečně zve na již 36. ročník Běhu vítězství
zámeckým parkem, který se uskuteční ve čtvrtek
8. května 2008. Závody v běhu, pořádané
v jedinečném prostředí zámeckého parku
v Lánech, jsou neodmyslitelnou sportovní a
společenskou květnovou událostí v naší obci.
Zúčastnit se mohou běžci od nejmenších po
nejstarší. Pro všechny, kteří si chtějí ověřit vlastní
zdatnost, je určen Běh pro zdraví, který má
společný start a délku trati 1200 m. Vítěz je určen
losem. Motto Běhu pro zdraví je: „Běž jak můžeš,
když nemůžeš, odpočiň si – ale pokračuj!“
Písemné přihlášky do běžeckých závodů je možné
zaslat na adresu ředitele závodu: Karel Sklenička,
Ke Hřbitovu 381, 270 61 Lány nebo e-mail:
beh@lany.cz. Je možné se přihlásit i v den závodu,
nejpozději však 30 minut před startem příslušné
kategorie v prostoru u zámecké brány. Začátek

závodů je v 8.30 hodin, prezentace závodníků
bude od 7.30 hodin. Pozor, aby nezaspali zejména
holčičky a kluci z 1. – 4. třídy. Ti běží jako první.
Stává se, že přijdou k prezentaci pozdě a pak jsou
zklamaní, že závod propásli. Žákovské tratě, tratě
dorostu i dospělých vedou po parkových
pískových cestách, trať pro předškoláky je
travnatá. Každý účastník běhu hradí při prezentaci startovné: mládež do 18 let 10,- Kč; dospělí
30,- Kč; účastníci "Běhu pro zdraví" startovné
neplatí. Bližší informace o startovních časech
jednotlivých závodů, délce tratě příslušné věkové
kategorie naleznete na internetových stránkách
www.beh.lany.cz nebo ve vývěsce TJ Sokol Lány
před budovou sokolovny na Masarykově náměstí.
Organizační výbor Běhu vítězství přeje všem
účastníkům plný sportovní úspěch a hezký
zážitek z krásného prostředí zámeckého parku
v Lánech.
Karel Sklenička, ředitel závodu

Co se bude dít v sokolovně a
v Sokole v dubnu a květnu?
16., 17., 18. dubna vždy v podvečer
·
brigáda na likvidaci výkopového
materiálu před sokolovnou
·
18. dubna – prodejní akce v sokolovně
20. dubna – odpolední divadelní
·
představení Zlatovláska od 15 hodin
(pořádá kulturní komise OÚ)
·
8. května – Běh zámeckým parkem
·
10. května – 9. ročník memoriálu
K. Sláničky v nohejbalu tříčlenných
družstev
·
16. května – prodejní akce v sokolovně
·
17.května v kladenském divadle
vystoupí na župní akademii naše děvčata
pod vedením Báry Ladrové

Fotosoutěž pokračuje
Děkujeme všem, kteří již zaslali své
fotografie do jarní fotosoutěže pořádané
komisí veřejného pořádku, sportu a
mládeže při OÚ Lány.
Fotografie (maximálně 5 snímků)
zasílejte do 15.6.2008 e-mailem
na fotosoutez@lany.cz. Nejlepší snímky
budou vyhlášeny 21.6.2008 při Lánských
l e t n í c h s l a v n o s t e c h . Po d m í n k y
fotosoutěže najdete na www.lany.cz,
Ernest Kosár

TJ Sokol Lány pořádá v sobotu 10. května 2008
9. ročník Memoriálu Karla Sláničky v nohejbale tříčlenných družstev
Program
turnaje:

7:30 – 7:45
7:45
8:00 – 10:30
10:30 – 13.00
13:00 – 15:00
15:15

prezentace a slosování
nástup závodníků a slavnostní zahájení turnaje
utkání v základních skupinách
utkání v semifinálových skupinách
utkání o umístění
předávání cen a ukončení turnaje

Pro zvýšení atraktivity memoriálu budou zařazeny dvě nepovinné
disciplíny pro jednotlivce a to Hod na koš a Kop na terč.
Termín přihlášek: do 27. dubna 2008 nebo přihlášením
20. mužstva v pořadí.
Přihlášky spolu se startovným odevzdávejte v restauraci Narpa
nebo na adrese Pavel Slánička, Školní ulice, Lány, tel. 313 502 497.
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Hokejisté pořádají jarní
sběr železného šrotu
Hokejisté HC Lány připravili jarní sběr
železného šrotu na sobotu 19. dubna
2008. Sběr bude zahájen v 9.00 hodin
dopoledne. S ohledem na zkušenosti z
minulých sběrů prosíme občany, aby
raději připravili železný šrot před své
domy až v sobotu po deváté hodině
ranní. Stává se totiž, že na sběru
organizovaném hokejovým klubem se
přiživují „cizí“ sběrači, kteří v noci nebo
brzy ráno připravený sběr odvážejí.
Děkujeme za pochopení!
Antonín Bechyně, HC Lány

III. Lánský den plný her na
dětském hřišti bude 24. května
Na děti budou čekat hry tradiční i
netradiční, mobilní dopravní hřiště pro
malé cyklisty, loutková pohádka, domácí
občerstvení.
Od 11. hodiny dopolední budou pro děti
připraveny tradiční soutěže v šikovnosti
a dovednosti. Novinkou bude mobilní
dopravní hřiště, na kterém mohou malí
cyklisté ukázat své znalosti dopravních
předpisů a povinnou výbavu každého
kola i cyklisty. V odpoledních hodinách
bude pro děti připravena loutková
pohádka. To je jen malé nahlédnutí do
programu. Po celý den bude hrát k
dětskému dovádění reprodukovaná
hudba a programem bude slovem
provázet Kamila Barochová.
Přijďte příjemně strávit den se svými
dětmi! Těšíme se na Vás.

Jana Drastilová,
občanské sdružení Naše Lány

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
První jarní fotbalové utkání bylo na sněhu
Hráči lánského „áčka“ zahájili zimní přípravu v
neděli 6. ledna 2008 běžeckým tréninkem na trase
naučné stezky a v jejím okolí. Středeční tréninky
absolvovali na umělé trávě TJ Sokol a páteční
tréninky (posilovací) v tělocvičně základní školy.
V rytmu neděle-středa-pátek pokračovala
neoblíbená dřina až ke dvěma náročným
víkendovým soustředěním: na Lánech 29.2. – 2.3.
a v Pšovlkách 7.3. – 9.3.
K 15. březnu hráči protrpěli celkem 38 tréninků,
jejichž náplň se postupně měnila od nabírání
hrubé fyzické kondice a síly po intervalovou zátěž,
rychlostní cvičení až k práci s míčem a pilování
herních dovedností. Běžecká porce přesahuje
140 km, z nichž polovina byla rychlostních
(fartleky, úseky měřené na čas). Nejpozitivnějším
faktem přípravy je samotná účast hráčů –
v průměru se každého tréninku zúčastnilo přes
14 z nich, což je vzhledem k pracovní vytíženosti
(též práci na směny) a zdravotním potížím
vynikající! Oboje soustředění úspěšně zvládlo
17 fotbalistů!
V sobotu 2.února 2008 sehrál A-tým přátelské
utkání na umělé trávě SK Rakovník proti
Mutějovicím a těsně prohrál 2:3, když k zápasu
nastupoval z plné zátěže. První gól vstřelil Libor
Švolba po pasu Davida Dudášika, v druhé půli
snižoval Viktor Blín po centru Milana Rajgla a

prodloužení Marka Váchy. K zápasu nastoupilo
všech 16 hráčů užšího kádru.
Se stejným soupeřem se Lánští utkali v domácí
odvetě dne 15.3.2008. Do vedení je poslal
pohotový Michal Reichl po sólu Milana Dvořáka,
další vyložené šance Lány neproměnily. V druhé
půli byl soupeř dlouho lepší a skóre zaslouženě
otočil, aby závěr plně patřil domácím. Hlavou po
dlouhém autu Michala Pleinera vyrovnal Libor
Švolba, několik následujících přečíslení i tutovek
zůstalo nevyužito. Své šance ovšem předtím měli i
hosté, takže remíza 2:2 platila za spravedlivou.
Výborné výkony podali oba lánští brankáři – Ivan
Haužvic i David Růžička.
Do jarní části soutěže vstupuje tým SK Lány „A“ s
tímto kádrem fotbalistů: Ivan Haužvic, David
Růžička, Ivo Rybář, Milan Rajgl, Vít Rybář, David
Dudášik, Miloslav Kubička, Josef Čapek, Matěj
Humr, Milan Dvořák, Viktor Blín, Michal Pleiner,
David Čapek, Kamil Hladký, Michal Reichl,
Marek Vácha, Robin Ambrož, Libor Švolba.
Věříme našim fanouškům, že nám pomohou v
těžkých jarních bojích též na hřištích soupeřů a ve
chvílích, kdy se nedaří. Hráči svým nasazením v
přípravě udělali pro úspěch maximum, záruky
sportovního vítězství ovšem neexistují...
Milan Dvořák, trenér

Přípravy „LÁNSKÉ NECKYÁDY 2008” v plném proudu
Milí spoluobčané, připravujeme pro Vás akci,
během které se budou bavit samotní soutěžící, ale
na své si přijdou i diváci.
Již v minulém čísle zpravodaje jsme Vás informovali, že posádky plavidel mohou tvořit jednotlivci
či skupiny občanů, členové zájmových spolků
nebo firemní týmy z Lán, Vašírova i širokého okolí
bez rozdílu věku. Vyhlášené kategorie, ve kterých
se bude soutěžit, jsou: děti 6 – 15 let a dospělí 16 –
99 let. Přihlášené posádky se mohou zúčastnit
soutěže o Nejoriginálnější plavidlo, dále soutěží
„Vodohraní“, což jsou následující disciplíny –
jízda s duší, bitva a vodní fotbal. Pro odvážné
posádky jsou připraveny ceny – poháry, diplomy,
poukazy na splutí řeky, drobné sportovní
vybavení, aj.
Soutěžního klání se mohou zúčastnit pouze
nemotorová plavidla. Podrobné informace o
podmínkách účasti v závodu se dozvíte z propozic
soutěže, které budou k dispozici na www.lany.cz
pod odkazem „LÁNSKÁ NECKYÁDA“, nebo
můžete volat na čísla: 724 265 092 Jana
Drastilová, 777 887 677 Petr Králíček, 723 618
861 Václav Picka. Přihlášky odevzdejte osobně
na Obecním úřadě v Lánech, nám. TGM čp. 9
do pátku 6. června 2008.

Dosud se přihlásily tyto posádky: Divadlo Tyrš
při TJ Sokol Lány; NAŠE LÁNY, občanské
sdružení; Občanské sdružení Fiat Multipla klub
ČR, Lány; Muzeum T.G. Masaryka v Lánech; Sbor
dobrovolných hasičů T.G. Masaryka v Lánech;
Modelářský klub Lány a okolí; Josef Barša
ADSUM, Unhošť; HORALSPORT s.r.o., Kladno.
Neváhejte, přidejte se také!
Předběžný program: lanovka nad rybníkem pro
děti, ukázka výcviku psů Základní kynologické
organizace Lány, ukázka záchrany tonoucího s
poskytnutím první pomoci záchranáři VZS
Kladno II, atrakce pro všechny „Kolo, co jezdí
jinak“, Vodohraní pro posádky plavidel a volba
nejoriginálnějšího plavidla. Na večer připravujeme ukázku lodních modelů Modelářského klubu
Lány a okolí, táborák s opékáním špekáčků,
večerní zábavu s hudbou od 70. let po současnost,
promítání fotografií a nesestříhaného filmu z
„Lánské Neckyády 2008“. Občerstvení v podobě
grilovaných dobrot a chlazených nápojů nebude
samozřejmě chybět.
Přejeme Vám mnoho originálních nápadů a dobré
zábavy.
Ernest Kosár, Václav Picka, Petr Králíček a
Jana Drastilová – organizační tým „Neckyády“
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