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Zateplení budovy a výměna oken v budově ZŠ č.p. 418

Slovo na úvod
Jako dýchnutí věků dávno minulých bylo
květnové promítání v Muzeu T.G.M.
vracející se tentokrát k osobnostem, které
se zapsaly svými životy a činy do historie
naší vesnice. Z fotografií a z vyprávění
pana Vodvářky či přítomných pamětníků
k nám promlouvali naši předkové. Člověk
najednou pochopil mnohé z toho, co se
k němu od dětství dostávalo v úlomcích
při zmínkách rodičů či prarodičů.
Najednou si živě dovedl představit, kdo
byl onen pan Jelínek, o němž někdy mluvil
snad každý dříve narozený Láňák,
seznámil se s „obecním policajtem“
panem Štěpánkem, postavou velice
váženou a s velkou autoritou, díky které
zvládal všechny malé i větší „kritické
situace“, a s dalšími Lánskými, kteří
zůstali v paměti obyvatel naší obce.
Ale chci se pozastavit nad jinou věcí. Tou
je skutečnost, že se o akci zajímalo jen
minimum těch mladých, mladších a
nejmladších. Přitom právě ona
kontinuita dějin naší obce, ona provázanost s našimi předky, vysledovatelná
mnohdy i několik století zpět, je tím, co
udivuje každého, kdo přichází odjinud, z
vnějšku, a těžko chápe všechny historické
souvislosti, které se, ať chceme nebo
nechceme, promítají i do dnešního života
naší vesnice. A člověk si pak pokládá
otázku – je tohle konec s historickou
pamětí obce? Ztratí se ta zvláštní
provázanost minulosti s přítomností,
kterou se Lány vždycky vyznačovaly,
spolu s našimi rodiči a prarodiči? Já vím,
mnozí z vás namítnou, že je jiná doba,
rychlejší a hektičtější, doba informačních
technologií, mění se životní styl a priority.
Namítnete, že lidé dnes nemají čas na to,
aby se zabývali minulostí. Já k tomu
dodávám – bohužel. Také tvář naší obce
se v posledních letech rychle mění. Mnozí
noví přicházejí, mnoho mladých z
tradičních lánských rodů naopak odchází
pryč. Tím více bychom neměli zapomínat
na své předky a slavnou i neslavnou
minulost Lán, protože právě to by se mělo
stát pro naše děti tím pevným bodem v
bouřlivém moři dnešního světa.
Karel Pleiner

Veřejné zasedání
zastupitelstva obce se koná
v pondělí 16. června 2008
v 18.00 hod v hotelu Classic.

Zastupitelstvo obce ve spolupráci se společností
Energy Benefit Centre o. p. s., Praha 6 zpracovalo
a v lednu 2008 podalo žádost o dotaci na zateplení
budovy a výměnu oken pavilonu základní školy
(novější budova). Žádost byla podána do operačního programu vyhlášeného Ministerstvem
životního prostředí z dotací Evropské unie
v oblasti Realizace úspor energií. Cílem tohoto
projektu je snížení energetické náročnosti
budovy školy. V měsíci květnu 2008 byly všechny
podané žádosti vyhodnoceny komisí
Ministerstva životního prostředí a naše žádost

byla kladně vyřízena. Celkový rozpočet na výše
uvedenou rekonstrukci je 4.048.000,- Kč a
předpokládaná výše dotace činí 3.168.000,- Kč.
To znamená, že 900.000,- Kč musí být zajištěno
z rozpočtu obce. Harmonogram realizace je
vypracován na 2 roky. V letošním roce budou
provedeny všechny potřebné přípravné práce
jako je zpracování projektové dokumentace,
vyřízení stavebního povolení, výběrová řízení
apod. Hlavní práce na rekonstrukci budovy
proběhnou v roce 2009.
Karel Sklenička

Rekonstrukce hal pro chov drůbeže Školního zemědělského
podniku Lány
Obecní zastupitelstvo bylo vyzváno, aby se
vyjádřilo k zamýšlené rekonstrukci hal pro chov
brojlerů, který provozuje Školní zemědělský
podnik Lány České zemědělské univerzity v Praze
na východním okraji obce. Celkem jsou nyní v
areálu čtyři haly pro chov brojlerů o celkové
maximální kapacitě 52 540 kusů. Z důvodu
havarijního stavu budou haly č.1, 2 a 3 odstraněny a na místo nich bude postavena jedna hala
vybavená nejmodernějšími technologiemi pro
chov drůbeže. Stejnou technologií bude

vybavena i stávající hala č.4. Po rekonstrukci se
zvýší maximální kapacita střediska na 58 813 ks
drůbeže a dojde k podstatnému zlepšení ovzduší v
dané oblasti. Protože je tato rekonstrukce plně v
souladu se schváleným územním plánem obce,
zastupitelstvo obce nemělo námitky proti
plánované rekonstrukci za předpokladu, že
nedojde k překročení plánované maximální
kapacity střediska.
Karel Sklenička

Kam s odpadem
Od 21. května 2008 mohou občané Lán a Vašírova ukládat ZDARMA některé odpady v novém sběrném
dvoře, který byl zřízen ve spolupráci s Městským podnikem služeb v Kladně. Sběrný dvůr sídlí v ulici Ke
Hřbitovu ve dvorním traktu čp. 174 a má otevřeno každou středu od 15.00 do 18.00 hodin a každou sobotu
od 9.00 do 12.00 hodin.
Do sběrného dvora můžete přivézt bioodpad ze
pomůže, je uložení elektroodpadu – mrazáků,
své zahrady a domácnosti – posekanou trávu,
lednic (nerozebraných), televizorů, PC sestav,
spadané ovoce, řezanku a zeminu z květin (bez
monitorů, drobných elektrických spotřebičů
květináčů), plevel, pokojové rostliny, listí (bez
(žehliček, rádií, apod.).
smetků z ulice), odpady z ovoce a zeleniny (slupky
Věřím, že nabízené služby na uložení výše
z brambor, mrkve, okusky jablek) Dále je možné
uvedených odpadů využijete a samotnou obec i
do sběrného dvora odložit objemný odpad –
okolí Lán a Vašírova přestanou „krášlit“ hromady
starý nábytek, koberce, linolea, staré lyže,
tlející posekané trávy a dosloužilé elektrospotřesnowboardy, kola, velká zrcadla, umyvadla a wc
biče.
mísy. Poslední věcí, se kterou Vám sběrný dvůr
Karel Sklenička

Budou Lány vesnicí roku?

Fotosoutěž jde do finále

V pátek 13. června očekáváme důležité hosty.
Na svou první návštěvu přijede komise, která
hodnotí obce přihlášené do soutěže Vesnice roku.
I Lány se letos do této prestižní soutěže přihlásily
a připravily materiály, které je nutné k přihlášce
přiložit. Snad zvolené datum návštěvy komise
nebude nešťastné a členům komise se bude u nás
líbit. Starosta na tento den objednal pěkné počasí,
takže věřím, že i všichni Láňáci přispějí k tomu,
aby se vesnice zaskvěla v plné kráse.
Karel Pleiner

Zasílání fotografií do fotosoutěže pořádané
komisí veřejného pořádku, sportu a mládeže bylo
ukončeno datem 13. června 2008. Nyní se
můžete i Vy zapojit do hlasování o cenu čtenářů
internetových stránek www.lany.cz (pod
odkazem Fotosoutěž - Hlasování). Vyhlášení
výsledků fotosoutěže bude na Lánských letních
slavnostech ve 14.45 hodin v atriu hotelu Classic.
Vystaveny budou i vybrané soutěžní fotografie.
Ernest Kosár, předseda Komise veřejného
pořádku, sportu a mládeže
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Očkování psů proti vzteklině
Ve středu 18. června 2008 bude MVDr.
Šlégr provádět povinné očkování psů
proti vzteklině. Místem očkování bude v
Lánech prostor u obecního úřadu od
12.00 do 16.00 hodin a ve Vašírově u
telefonní budky od 16.00 - 16.30 hodin.

Výměna oken na jižní straně
obecního úřadu dokončena
Během první poloviny května 2008
proběhla první etapa výměny oken v
budově Obecního úřadu v Lánech. „Zatím
firma Vekra osadila 14 nových plastových
oken na jižní straně budovy, na východní
straně jsou okna vyměněná již z dřívějška.
Zakázka, a to včetně následných
zednických prací, přišla obec na sto šedesát
tisíc korun a firma ji odvedla ve velmi dobré
kvalitě,“ informoval starosta Karel
Sklenička.
Ve druhé etapě, kterou obec plánuje na
příští rok, přijde na řadu západní a severní
strana budovy. Tam zbývá vyměnit ještě
deset oken.
Nová plastová okna nahrazují postupně
stará kovová, která už dosloužila a stala se
téměř nefunkčními. Kromě toho přinesou
nová okna také nezanedbatelnou
energetickou úsporu.
Karel Pleiner

Blahopřejeme
V měsíci červnu 2008 blahopřejeme k
významnému jubileu těmto občanům:
Loudová Věra, ul. Křivoklátská; Řáda
Miroslav, ul. Školní; Bechyně Antonín,
ul. Školní; Micková Marie, ul. U
Špýcharu; Hricík Leo, Pustinka; Vlková
Hana, ul. U Špýcharu; Špryselová
Libuše, ul. Za Školou; Fraňková
Drahoslava, ul. Za Školou; Vala
Ladislav, ul. Za Humny; Hrdinová
Libuše, ul. Berounská; Král Václav,
Vašírov; Hiřman Jaroslav, ul. Lesní; Vála
Jaroslav, ul. Ke Hřbitovu; Tretinár Jan,
ul. Za Školou.

Vítáme nové občánky
V květnu se narodili:
Vilém Hamouz, Vašírov

OÚ INFORMUJE
Investiční akce v roce 2008
Vážení, čas nezastavíme, plyne jako voda….
A máme tady najednou máj, nejen lásky čas, ale
také bilancování akcí, které byly naplánovány a
zahrnuty do rozpočtu obce a které se rozjíždějí v
těchto měsících. V minulých číslech lánských
novin jsme se zmiňovali o tom, že na letošní
prázdniny máme naplánovánu výměnu oken na
severní straně budovy ZŠ č. p. 93 a čtyř oken
ze západní strany, kam zatékalo a okna jsou zcela
zničená. V současné době proběhlo nabídkové
řízení (nejméně od tří firem), protože obci byla
poskytnuta na tuto akci dotace z Programu
obnovy venkova Středočeského kraje.
Vyhodnocení nabídek bude zpracováno a pak
bude oslovena vybraná firma k uzavření smlouvy.
Termín výměny stávajících oken za plastová okna
je stanoven na měsíc červenec. Cena se pohybuje
okolo 400 tisíc Kč.
Další úspěšná grantová dotace, kterou obec získá
od Krajského úřadu Středočeského kraje, je
na rekonstrukci vašírovského hřiště. Zde budeme
mít k dispozici částku 290.000,- Kč, k níž přidáme
povinnou spoluúčast 200.000,- Kč. Nyní probíhá
poptávkové řízení na dodavatele herních prvků.
S přípravou rekonstrukce dětského hřiště
pomáhá občanské sdružení Naše Lány, do
revitalizace herního prostoru jsou zapojeni
vašírovští rodiče. Předpokládaný termín
rekonstrukce je srpen – září 2008.
Další dotace byla obci poskytnuta z fondu
dopravně bezpečnostních opatření Středočeského kraje v částce 335 tisíc Kč. Částka je
termínována a účelově vázána na zpracování
projektové dokumentace chodníku od zámku až
k odbočce na porážku drůbeže okolo Muzea

TGM. V souvislosti s chodníkem je nutné napojit
kabelové vedení veřejného osvětlení. Dalším
požadavkem je osazení retardéru do ulice Školní.
Poslední návrh byl osadit na příjezdové cesty do
obce snímače ukazatele rychlosti. V současné
době bylo zahájeno výběrové řízení.
V nové zástavbě jsme nechali osadit veřejné
osvětlení v ulici Luční. V částce cca 270 tisíc Kč
byla dokončena výměna obecního rozhlasu
za bezdrátový. Amplionová hnízda byla osazena
jak v nové zástavbě (5 hnízd), tak i ve staré
zástavbě (7 hnízd). Postupně budou demontovány sloupy a drátové rozvody.
Další rozpracovaná plánovaná akce je výměna
starého veřejného osvětlení v ulici Školní a
Zahradní v částce 350 tisíc Kč. Celkem se jedná
o 22 světel typu Modus, která jsou energeticky
úspornější. Zastupitelstvo obce schválilo opravu
asfaltových povrchů v ulici Školní. Úsek, který je
možný z finančního hlediska letos zrealizovat, je
od bývalého kina až k výjezdu u RD č.p.434. Úsek
směrem ke škole bude proveden v příštím roce.
Zmiňovaný úsek asfaltového povrchu představuje částku půl milionu korun. V současnosti je
zpracována smlouva s firmou Froněk – Rakovník.
Realizaci plánujeme v měsících červenec-srpen
2008.
Další akce, které jsou plánovány pro příští měsíce
nebo jsou již částečně realizované, budou
popsány v dalších číslech Lánského zpravodaje.
Jde o úpravu bytu v č. p. 174, výměnu dopravního
značení, doplnění nových laviček, úpravy zeleně
(nejenom na hřbitově, ale i po obci), zakoupení
nové sekačky atd.
Václav Fencl, místostarosta obce

Další ročník Lánských slavností klepe na dveře!
Letošní slavnosti slaví malé jubileum. Jsou pevnou
součástí společenského a kulturního dění Lán a
Vašírova již 5 let! Za tu dobu si získaly mnoho
diváků, kteří přicházejí za pestrým sobotním
programem do hotelu Classic. Cílem slavností bylo
od počátku poskytnout prostor lánské veřejnosti
k představení svého řemesla, umění a dovedností a
nabídku rozšířit i na nejbližší region. Své stálé
místo na slavnostech tak získali žáci lánské školy i
školky, oddíly TJ Sokol Lány, lánští zahrádkáři a
modeláři, soubory Základní umělecké školy v
Novém Strašecí.
Zahájení programu letošních slavností bude v

9.30 hodin na lánském náměstí příjezdem kněžny
Elisabethy von Fürstenberg, kterou přivítá
divadelní spolek Tyrš a Tyršata Lány a Sbor
dobrovolných hasičů z Lán. Po skončení
inspekční cesty bude následovat zahájení
hlavního programu od 10.00 do 18.00 hodin
v areálu hotelu Classic.
Celý program 5. ročníku Lánských letních
slavností najdete na str. 5 tohoto zpravodaje.
Martina Hořejší,
koordinátorka Lánských letních slavností,
Roman Havelka, předseda kulturní komise

Vzpomínka

Zveme Vás na slavnostní koncert zahajující Lánské letní slavnosti

V květnu nás opustili:
Alois Jelínek, ul.Školní, Lány
Michal Šváb, Na Ohradech, Lány
Anna Kadlecová, Lesní, Lány
Jaroslav Němec, Ke Hřbitovu, Lány
Anna Marková, Křivoklátská, Lány

V předvečer Lánských letních slavností 20. června 2008 bude v lánském kostele od 18.00 hodin
slavnostní koncert vážné hudby. Nad koncertem přijala záštitu paní Lívia Klausová. Na koncertě
vystoupí Štěpánka Heřmánková (soprán), Edita Randová (mezzosoprán), Miroslav Laštovka
(trubka) a Vladimír Roubal (varhany). Program koncertu najdete na www.lany.cz pod odkazem
Lánských letních slavností. Vstupenky v hodnotě Kč 80,- jsou v předprodeji na Obecním úřadu v
Lánech od 11. června 2008 a před začátkem koncertu v místě konání. Členům Českého červeného
kříže hradí cenu vstupenky jejich místní organizace.
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SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
Obec získala dotace na kulturu
Osmdesát tisíc korun se podařilo kulturní komisi obce získat v rámci dotačního řízení Středočeského kraje na
kulturní a společenský život Lán. Tyto finance pomohou obci uspořádat řadu akcí, které již Lánští znají
z minulých let, ale také obnovit či zavést nové tradice.
Na letošní Letní lánské slavnosti se podařilo získat
která také připravila ukázky lidových tanců.
z Fondu kultury Středočeského kraje 25 tisíc
Odvážní jedinci soutěžili ve šplhání na máj pro
korun. Opět si budeme užívat bohatý program v
šunku či láhev něčeho dobrého k pití. Šlo nám o
hotelu Classic tentokráte 21. června 2008. V
připomenutí a přiblížení starých obyčejů a lidové
loňském roce se vydařil Den s vánočními tradicemi
kultury v současném kontextu.
nazvaný Voňavý advent, který obec připravila pro
Kraj finančně přispěl také na sérii kvalitních
širokou veřejnost. Místní sokolovnu provonělo
dětských divadelních představení souborů z celé
vánoční cukroví, vyráběly se vánoční ozdoby,
republiky, které budou během roku vystupovat v
svícny i drobné dárečky, zpívalo se, zdobily se
Lánech. Jedním z vrcholů společenské a kulturní
perníčky i vánoční stromek, hrála se loutková hra
sezóny roku 2008 v Lánech by měla být další
pro všechny generace - Rybova Mše vánoční. Mile
novinka - Kulinářský jarmark, na který se nám též
nás překvapila hojná účast lánských hospodyněk v
podařilo získat podporu. Rádi bychom jej
klání o nejchutnější a nejhezčí vánoční cukroví
uspořádali v měsíci září pod širým nebem v centru
o putovní pohár ceny Zlatý Šafrán. Proto kulturní
obce i v budově sokolovny. Naším záměrem je dát
komise chystá Voňavý advent i v letošním roce a
prostor malopěstitelům a výrobcům potravin,
na jeho pořádání získala krajskou dotaci ve výši 15
vinařům, řezníkům, pivovarům, cukrářům a
tisíc korun.
pekařům, kuchařům z restaurací a dalším z
Celkem 40 tisíc korun nám Středočeský kraj
kulinářského oboru, a to především z Lán a okolí.
poskytl na nové programy a tradice, které se letos v
Chybět samozřejmě nebude bohatý kulturní
Lánech konají poprvé. Na konci května jsme se na
program a možná i pravé zabíjačkové hody.
návsi sešli na staročeské veselici v duchu
Doufáme, že to pro všechny nebude jen zábava a
“Staročeských Májů”, která začala již dopoledne
dobré jídlo, ale i malý průzkum trhu.
průvodem májovníků za koňským povozem
Středočeskému kraji za jeho finanční přispění
s kapelou, ze kterého vyhrávala dechová kapela
samozřejmě děkujeme a všechny vás srdečně
p. Rychtaříka. Odpoledne se na návsi hodovalo,
na letošní kulturní akce zveme.
tančilo a zpívalo s cimbálovou kapelou
Roman Havelka, předseda kulturní komise
p. Chocholy z Nového Strašecí a kapelou K.Band,

Pozvánka na premiéru pohádky
Divadlo TYRŠ přichází po velmi úspěšné Královně Koloběžce, kterou mělo v repertoáru čtyři roky, s
premiérou nové pohádky Spravedlivý Bohumil. Děti i jejich rodiče ji budou moci zhlédnout poprvé 15. června
od 15 hodin v lánské sokolovně.
Divadelní lehce hororovou pohádku Spravedlivý
V pohádce uvidíte v hlavních rolích ševce
Bohumil napsal Karel Pleiner na motivy klasickéBohumila a princezny Lidumily Jana Lukavského
ho příběhu Boženy Němcové a hudbu k písničkám
a Petru Hoškovou, v dalších rolích se představí
složil Mirek Píša.
Antonín Tolkačev, Mirek Píša, Ivana Hošková,
Václav Müller, Karolína Matějková, Romana
„Pohádky Boženy Němcové jsou většinou dost drsné
Pavlíčková a Alena Hurdová.
a tahle není výjimkou. Ale na druhou stranu v
kontextu dnešní televizní zábavy pro děti to zase
Divadlo se tedy těší na malé i velké diváky a věří, že
taková „hrůza“ nebude. Nehledě na to, že jsme se i
nová pohádka si získá minimálně stejnou oblibu
tady snažili najít nějakou tu legraci, a myslím, že se
jako předešlá Královna Koloběžka, která je zatím
to podařilo,“ vysvětlil režisér představení a
nejvíce reprízovaným kusem Divadla TYRŠ.
zároveň vedoucí Tyrše Roman Havelka.
Karel Pleiner

Zveme Vás na

CYRILOMETODĚJSKÝ KONCERT
SMÍŠENÉHO PĚVECKÉHO SBORU VOX NYMBURGENSIS
Kdy: sobota 7. července 2008 od 17:00 hod.
Kde: ve Vašírově u kapličky
Vstup: zdarma

Dvacetičlenný pěvecký sbor mužů i žen připravil
pod vedením Ing. Zdeňka Kopeckého repertoár
klasických skladeb i současných písní.
Roman Havelka předseda kulturní komise

Do Lán přijede dirigent
hudebníků opery La Scala
Lány v létě zřejmě navštíví se svými
vystoupeními hudební tělesa z Itálie a
Švýcarska. Italský orchestr navíc povede
bývalý dirigent italské opery La Scala.
Hudební tělesa se představí v ČR během
Svátku sv. Vavřince v Kladně. Kulturní
komise Lán nyní jedná s pořadateli, aby
zahraniční soubory patřící k evropské
špičce vystoupily během prázdnin také v
Lánech.
10. srpna 2008 by do Lán mohl zavítat
italský orchestr BANDA di GOITTO
vedený Renzem Leasim, uznávaným
dirigentem, který vychoval řadu
špičkových italských hudebníků z
mnohých hudebních těles včetně italské
filharmonie a dirigoval také v italské
operní scéně La Scala. Orchestr
vystupuje s mezinárodním repertoárem.
Dalším hudebním tělesem, které by
mohlo navštívit Lány a zahrát zde
program lidových písní, je BLAS
KAPELLE SELVE THUN ze Švýcarska.
Oba orchestry by si samozřejmě
prohlédly i lánské kulturní památky.
Doufáme, že se nám tuto spolupráci
podaří dojednat a samozřejmě
o jedinečných vystoupeních budeme
včas informovat prostřednictvím
pozvánek poštou, plakátů i hlášení
obecního rozhlasu. Datum 10. srpna je
zatím předběžně stanoveným termínem.
Roman Havelka,
předseda kulturní komise

Nové umístění kontejnerů
na tříděný odpad
Poslední kontejnery na tříděný odpad,
které „zkrášlovaly“ lánské náměstí, byly
přemístěny od bývalé prodejny Tabáku
na asfaltovou plochu k rybníku
u Křivoklátské ulice. U rybníka budou
kontejnery na plastové a tetrapakové
obaly, použitý papír a sklo.

Sběr drobných elektrozařízení
Obecní úřad Lány ve spolupráci s firmou
Asekol s. r. o. Dobrušská 1, Praha 4
umístnil ve vestibulu obecního úřadu
sběrnou nádobu E-Box na sběr
vyřazených drobných elektrozařízení,
jako jsou kalkulačky, počítačové myši,
MP3 přehrávače, kamery, fotoaparáty,
telefony, DVD přehrávače apod. Do Eboxu nepatří baterie, úsporné žárovky a
zářivky. Cílem této služby je poskytnout
občanům ekologické a ekonomické
řešení sběrů vyřazených drobných el.
zařízení. E-box bude přístupný vždy v
pracovních hodinách obecního úřadu.
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Lánští divadelníci v červnu
zahrají v Kladně
Po prvním představení v kladenském klubu
Stodola, které se konalo 28. května, zde
lánští divadelníci budou hrát ještě v červnu,
a to dvakrát. Nejprve v neděli 22. června od
15 hodin odehrají Tyršata přímo ve Stodole
muzikál „S úsměvem jde všechno líp“ a
hned na to ve středu 25. června bude
následovat v přilehlé zámecké zahradě
druhé představení „Nejkrásnější války“. Ta
začne ve 20.30 hodin.
Tyršata se vracejí na scénu s původním
muzikálem Karla Pleinera a Mirka Píši „S
úsměvem jde všechno líp“. Režisér a
vedoucí souboru Roman Havelka musel
přeobsadit několik rolí, protože někteří
herci jednoduše „odrostli“ a nahradili je
nástupci z mladší generace. Protože se
muzikál delší dobu nehrál, děti se velmi
těší, a tak se dá očekávat, že podají
výborný výkon.
Divadlo Tyrš pak vystoupí podruhé s
muzikálem „Nekrásnější válka“, který s
nimi nastudoval režisér Karel Brožek. V
příjemném prostředí zámecké zahrady
představení získává další rozměr, a tak
diváky čeká, pokud to počasí dovolí,
nevšední verze hry.
Kromě jinde zmiňované premiéry
pohádky „Spravedlivý Bohumil“, která se
koná v lánské sokolovně 15. června v
15.00 hodin, budete moci Tyrše vidět s
Nejkrásnější válkou ještě 9. srpna na
hradě Krakovci. Možná, že tam proběhne i
netradiční noční představení nové
hororové pohádky Spravedlivý Bohumil.
Další představení jak dospělých, tak dětí
se budou konat v létě na Křivoklátě, ale
termíny jsou zatím v jednání. Takže
sledujte plakáty, ať vám něco z divadelního
léta neuteče!
Karel Pleiner

Zveme Vás na závěrečnou
besídku mateřské školy
Ve čtvrtek 26. června 2008 proběhne v
Mateřské škole Lány slavnostní
odpoledne, na kterém se rozloučíme s
předškoláky. Od 15.00 hodin bude
„Maturita předškoláků“ a potom bude
následovat závěrečná besídka na zahradě
školy cca v 15.20 hodin. Rádi přivítáme
malé i velké návštěvníky. Děti si pro vás
připravily pásmo písniček, básní a
tanečků s názvem „Čím budu“.
Miluše Vaněčková
a kolektiv učitelek mateřské školy

Prázdninový provoz
Mateřské školy v Lánech
·
30. 6. 2008 - 11. 7. 2008 otevřeno
·
12. 7. 2008 - 24. 8. 2008 zavřeno
·
25. 8. 2008 - 29. 8. 2008 otevřeno

11 děvčat a 7 dospělých.
·
12. – 19.5. – 108 žáků s 6 učiteli pobývalo ve

Co nového v květnu
v základní škole?
·
29.4. – Žáci v rámci “Toulek historií” navštívili
Bertramku.
·
29. a 30.4. –„Stával zde hrad kněžny Libuše?“
byl poznávací výlet pro žáky I. stupně. Jeho cílem
byla návštěva hornického skanzenu v dole
Mayrau, přírodní park Čabárna se záchrannou
stanicí pro zvířata AVES a nakonec místo, kde
stávalo hradiště kněžny Libuše. Škoda jen, že
žákům 2., 4. a 5. třídy tentokrát nepřálo počasí, a
tak mohli navštívit pouze Mayrau a Čabárnu.
·
30.4. – V den oslavy čarodějnic kluci a děvčata z
9. třídy ozdobili prostranství před hospodou
Narpa výrobky, které žáci I. i II. stupně vytvářeli v
hodinách výtvarné výchovy pod vedením paní
učitelek Novákové a Fenclové.
·
6.5. - Letiště Praha a jeho historie, biologická
ochrana, zimní provoz, hasičská stanice, odletové
plochy, dráhové systémy, výcvikové středisko –
tak o tom všem byla exkurze pro žáky 7. a 9. třídy.
·
7.5. – Žáci 5. třídy prohlubovali vlastivědné
učivo v Muzeu TGM.
·
8.5. – V dětských kategoriích reprezentovalo
naši školu na Běhu vítězství 30 žáků. Jan Malý
z 8. třídy dokonce stanul na stupních vítězů,
doběhl si pro 3. místo. Běhu pro zdraví se
zúčastnilo 14 našich žáků, s organizací pomáhalo

škole v přírodě ve Svoru v Lužických horách. Ve
škole se zbytek vyučujících postaral o program pro
60 žáků, kteří do přírody nevyjeli, např. prvňáčci
ve škole přespali a také navštívili muzeum v
Novém Strašecí.
·
22.5. – Na poslední schůzce se sešla žákovská
rada.
·
23.5. – Letiště Praha se stalo cílem tentokrát
pro šesťáky a osmáky a žáci v rámci”Toulek
historií” navštívili Loretu a Strahovský klášter.
·
Byla vyhodnocena výtvarná soutěž „Mé toulky
za zvěří“, do které p. uč. Nováková v únoru zaslala
práce našich žáků. A byly úspěšné. Věruška
Drdová a Markétka Masáková z 2. třídy obsadily 3.
a 10. místo.
·
V květnu ve škole proběhla renovace parketových podlah ve dvou učebnách a v prostorách
žákovské knihovny a studovny byla nainstalována
interaktivní tabule.
·
Škola v březnu zareagovala na vyhlášení
rozvojového programu Ministerstva školství,
m l á d e ž e a t ě l o v ý c h o v y – Po d p o r a
environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty
ve školách v roce 2008 vypracováním projektu
„Školní zahrada jako učebna pod širým nebem –
1. etapa“ podáním žádosti o poskytnutí
finančních prostředků ze státního rozpočtu ve výši
100.000,- Kč. Projekt byl schválen a škola získala
finance v požadované výši (více informací
na www.skola.lany.cz).
Všem čtenářům přeji krásné léto :-).
Iveta Vrabcová, ředitelka ZŠ

Ve školce jsme přivítali návštěvu
V měsíci květnu jsme oslavili Den matek. Ve
školce jsme si povídali o maminkách, jejich práci,
kterou každý den v rodině zastávají. Děti si velmi
rády hrají na „Na domácnost“. Učí se tím, že
napodobují, co zažijí v běžném životě, a podle
dětské fantazie si svůj svět dotváří.
Přemýšleli jsme společně, jak maminkám za
jejich lásku, péči a starostlivost poděkovat. Na
maminky jsme již mysleli v říjnu. Děti začaly s
množením fialek. Pozorovaly, jak v dalších
měsících od jednoho lístku začíná růst další a
další. V měsíci květnu každá fialka už měla plno
poupat. Obal na květináč si děti vlastnoručně
vyzdobily. Každý ještě pro svoji maminku
namaloval srdíčko. Tím ale oslava Dne matek ve
školce neskončila.
Děti ze třídy Kytička pozvaly do školky babičky z
Pečovatelského domu na Lánech. Nastal týden
příprav. Děti společně pekly sladké překvapení.
Opakovaly písničky, tanečky a pohádku, jimiž
chtěly babičky potěšit.
V den návštěvy ve třídě Kytička bylo již od rána
vidět, že tento den nebude obyčejným dnem
v mateřské škole. Paní školnice přinesla velké
stoly a židle. Děti s nadšením začaly s prostíráním
a aranžováním květin a poté začaly nosit na stoly
pohoštění. Paní kuchařka uvařila babičkám čaj.

Ozvalo se zazvonění. Děti šly s paní učitelkou
Haničkou a Miluškou přivítat babičky do
vestibulu školky. Návštěvu jsme posadili
k přichystaným stolům. Děti se radostně pustily
do zpěvu a tance. Nakonec děti sehrály pohádku
Lesní domeček. Babičky si pak prohlédly celou
školku a zavzpomínaly na svoje dětství. Jedna z
babiček přednesla dětem báseň, kterou si
zapamatovala ze svého mládí.
Děti babičkám poděkovaly za sladkou odměnu,
rozloučily se a šly si hrát na zahradu školy.
Úsměv na tváři dětí i babiček byl odměnou pro
všechny.
Miluše Vaněčková
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Rynholecký zastupitel přišel o vozidlo
V noci ze 2. na 3. června rozzářily oblohu nad Rynholcem plameny požáru.
Tři hasičské jednotky se zúčastnily likvidace ohně, který zachvátil automobil.
Po zlikvidování požáru nastoupily vyšetřovací orgány, protože bylo důvodné
podezření, že požár auta byl založen úmyslně. To se také potvrdilo, a tak nyní
bude probíhat vyšetřování příslušnými institucemi.
Majitelem zapáleného vozidla je pan Zdeněk Švuger, známý rynholecký
opoziční zastupitel. „Nebyl to první pokus žhářů, již zhruba před měsícem
jsem našel pod automobilem láhev naplněnou benzínem se zápalným
knotem z hadrů. Tehdy ještě žháře někdo vyrušil, ale tentokrát se jim

podařilo čin dokonat,“ uvedl zastupitel Zdeněk Švuger. Rynholecký
zastupitel Zdeněk Švuger je znám svým nekompromisním postojem a je
vůdčí osobností opozice v Rynholci. Kromě toho je i jedním ze zakládajících
členů Sdružení pro Rynholec, se kterým spolupracuje i občanské sdružení
Lány a Vašírov - zdravý prostor pro život v boji proti záměru výstavby
bioplynové stanice na skládce v Rynholci.
Věříme, že patřičné orgány viníka tohoto nebezpečného incidentu najdou a
že neujde spravedlivému trestu.
Karel Pleiner

Lánské občanské sdružení v české "Guinessově“ knize rekordů
Ve dnech 16.-18.května se konalo již páté setkání Fiat Multipla klubu
v Jesenici u Rakovníka. Účastníkům se na tomto setkání podařilo překonat
rekord v počtu lidí umístěných ve vozidle. A protože má Multipla klub sídlo
na Lánech, přinášíme pár informací z této akce.
Vše začalo pro některé posádky již ve čtvrtek 22. května, ale většina
přijížděla z různých koutů naší i jiných zemí podle vlastních možností a také
vzdálenosti až v Pátek. Po přivítání všech přítomných následovala
hromadná jízda za asistence městské policie až na Husovo náměstí v
Rakovníku. Zde na nás již čekal moderátor radia Relax Dan Adam, který
provázel celé dopoledne. Přivítal nás také náměstek krajského hejtmana
pan Vilém Žák a starosta města Rakovník pan Zdeněk Nejdl. Příprava na
rekord netrvala dlouho a za dohledu rozhodčího Agentury Dobrý den byl
úspěšně zářijový rekord 30 lidí v Multince překonán počtem 31 lidí. Nový
REKORD je na světě a zapíšeme se zlatým písmem do pomyslné české
"Guinessovy" knihy rekordů! Na náměstí stálo ve třech řadách celkem 71
Multipel a 231 majitelů z celé naší republiky a Slovenska.
V jednu hodinu byl zahájen orientačně poznávací výlet. Účastníkům jsme
nabídli jako první kontrolu jízdu zručnosti jako malý trénink na celou trasu,
dalším bodem byla kontrola u železničního muzea v Lužné. Následovala
jízda lesíkem, kde na jednom velkém lesním odpočívadle čekala na
účastníky sanitka společně se zdravotníky, kteří zde „osvěžovali“ základní
znalosti resuscitace a odpovídali na dotazy. Na závěr si každá posádka
vyplnila test ze zdravovědy. Cesta pokračovala na velké parkoviště u hradu
Křivoklát, kde měli účastníci plnit další úkol - "najdi si svou Multinku".
Dalším cílem byl přívoz k pamětní síni Oty Pavla. Kdy jste naposledy jeli
přes Berounku s převozníkem? Nejvíce se toto zamlouvalo těm nejmenším.
Cesta pokračovala a v lese se vytvořilo další zajímavé stanoviště. Provazová

stěna s odměnou pro zdatné lezce. Cíl byl ATC Jesenice.
Rád bych poděkoval všem sponzorům a partnerům za finanční podporu,
dary do soutěží i přímočaré jednání bez zbytečných průtahů. Jmenovat
všechny bohužel není na tomto místě možné, protože by toto vydání bylo
pouze o 5. setkání Fiat Multipla klubu ČR.
Více informací a fotografií naleznete na www.multiplaklub.cz
Václav Burger, Fiat Multipla klub ČR

KOMENTÁŘE, NÁZORY
Cestička k domovu známě se vine,
hezčí je, krásnější než všechny jiné…
Nedávno při velmi zdařilém povídání s panem PaedDr. Vodvářkou v Muzeu TGM v Lánech
vzpomínali vašírovští rodáci ( a nejen oni ) na cesty,které je kdysi přiváděly k domovu, ale už
nejsou. Byly nahrazeny novými, i ráz naší vsi se změnil a mění. Do Lán i Vašírova se stěhují
mladí lidé. A právě ty cesty, které nás vedou k domovu, ty mám teď na mysli.Nejsou na
některých místech zdaleka hodné opěvování.Vím, že se opakuji s kritikou, ale v příkopech i
na chodnících pohozené petlahve, hygienické papírové kapesníčky, krabičky a nedopalky od
cigaret a psí hovínka v lánských ulicích mě nenechávají v klidu. Myslím, že čistota ulic v obci i
jejím okolí není jen věcí pracovníků obecního úřadu. Do ulic byly umístěny odpadkové koše v
dostatečných vzdálenostech, vede se stále osvěta k třídění odpadů, obec má v provozu sběrný
dvůr na elektroodpad, velkoobjemový odpad i bioodpad. Právě zjara začínáme s velkým
úklidem, odpady z našich úklidů máme možnost umístit tam, kam patří, jen nás to stojí
trochu času a kroků navíc.
Apeluji proto na nás na všechny, buďme všímavější ke svému okolí, nenechávejme ničit úsilí
těch druhých, upozorněme na škodolibého psovoda, který čeká, kdo si první našlápne. Věřte,
bude se nám lépe dýchat i za cenu občasného mračení.
Alena Hlavsová, místostarostka obce
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SPOLKY A ZÁJMOVÁ SDRUŽENÍ
Na Den plný her přišlo 300 dětí a dospělých
Již potřetí za sebou jsme v měsíci květnu připravili
na dětském hřišti v Lánech Den plný her, a tak
mohli příchozí malí i velcí návštěvníci využít
pestrý program, který na ně čekal 24. května
odpoledne u Židovského rybníka. Zahájení se
ujaly lánské děti z mateřské školky hrou lidových
písniček na zobcové flétny. A potom už naplno
propukly sportovní disciplíny, vědomostní testy třeba o třídění odpadu formou obrázkového
domina, archeologické hledání pro nejmenší děti
nebo zkouška malých cyklistů na dopravním hřišti
Besip. Za svou šikovnost děti získávaly lánské
dukáty, které proměňovaly v jarmarku za dárky.
Velký zájem vzbudila ukázka zásahu Pořádkové
jednotky Středočeského kraje proti demonstrantům a následné zadržení ozbrojeného pachatele
cvičeným policejním psem. Malé děti se polekaly
doprovodných petard, ale na přítomné kluky
udělaly ukázky zásahu tak velký dojem, že si
zhlédnuté scény zkoušeli u rybníka ještě dlouho po
skončení zásahu. Nezapomněli jsme ani na
pohádku pro všechny milovníky pejsků a kočiček,
do které se děti zapojily společnou písničkou s
účinkujícími herci. V pozdním odpoledni se po
hřišti místo dětí proháněli motýlci, berušky, tygři
nebo pavouci podle toho, jakým pohádkovým
motivem se děti nechaly zkrášlit u stánku s
malováním na obličej. Příjemnou atmosféru na

hřišti kromě slunečného počasí umocňovala ještě
hudba a mluvené slovo Tomáše a Kamily
Barochových. Vyvrcholením byly závody RC
autíček na dálkové ovládání na asfaltovém
okruhu, ve kterém zvítězili za velkého povzbuzování bratři Kravalové. Co všechno nabídl
návštěvníkům stánek s občerstvením: 170 porcí
párků v rohlíku, 120 porcí grilovaného kuřete, 100
porcí sladkých zákusků, 200 kelímků limonád,
100 piv. A tak se díky všem příchozím návštěvníkům, partnerům, sponzorům a dobrovolným
pomocníkům podařilo shromáždit částku
16.761,-, která bude použita na zavlažovací
systém pro trávník na dětském hřišti u Židovského
rybníka. Jeho realizací pomůžeme zlepšit kondici
trávníku na celém hřišti, který je díky velkému
zájmu dětí velmi namáhán. O přípravách projektu
a jeho přesné realizaci Vás budeme informovat v
dalších vydáních Lánského zpravodaje a na
internetových stránkách www.lany.cz pod
odkazem našeho sdružení. Chceme touto cestou
poděkovat těm, kteří se v sobotu 24.5.2008 přišli
bavit na dětské hřiště, a také všem, kteří nám
pomohli s přípravou a účastí na akci samotné, a
zejména těm, kteří ve prospěch Dne plného her
přispěli finančně nebo materiálně. Příští rok
nashledanou.
Martina Hořejší, Naše Lány občanské sdružení

Pozvánka na volejbalovou Lánskou smeč 2008
Oddíl volejbalu při TJ Sokol Lány Vás zve na
Memoriál Jitky Zelenkové – Lánskou smeč 2008,
kterou pořádá v sobotu 14. června 2008 od 8.30
hodin. Turnaj se bude odehrávat na antukovém
hřišti u sokolovny TJ Sokol Lány. V případě
nepřízně počasí bude využita sokolovna (halová
obuv nutná). Počet zúčastněných je omezen na
5 družstev. Prezence turnaje je 14. 6. 2008 od 8.00
hodin do 8.30 hodin. Družstvo, které se nedostaví
do 8.30 hodin, nebude do turnaje zařazeno.
Rozhodčí pro jednotlivá utkání dávají družstva dle
pokynů pořadatele. Každé družstvo startuje na
vlastní nebezpečí. Jednotlivá družstva odehrají

zápasy systémem každý s každým. Hraje se na dva
hrané sety. Set končí odehráním 25. bodu.
Bodování zápasů: výhra – 3 body, vyhraná remíza
– 2 body, prohraná remíza – 1 bod, prohra – 0
bodů. Další herní pravidla určí pořadatel na místě.
Protesty při hře řeší delegovaný rozhodčí spolu s
organizátorem turnaje. Celkové pořadí se určí
součtem bodů za odehrané zápasy. Dále rozhoduje
počet míčů a následně vzájemný zápas. Jinak se
bude hrát pro radost a rekreačně. Reprezentační
hráči ať radši přizpůsobí svoje výkony amatérům.
Sportu zdar a volejbalu zvlášť.
Martin Zelenka, trenér oddílu volejbalu

„LÁNSKÁ NECKYÁDA“ je za dveřmi!
Zveme Vás k účasti na lánské neckyádě, ať už jako soutěžící s netradičními plavidly nebo jako diváky.
Podrobné informace o souvisejícím soutěžním klání jsou k dispozici na internetu www.lany.cz pod odkazem
„Lánská neckyáda 2008“.
Nahlédněme nyní trochu do programu akce.
bitvu se světelnými a zvukovými efekty. Večer si
Registrace přihlášených plavidel a jejich spuštění
přijďte k táboráku opéci špekáčky. K dobré náladě
na Židovský rybník bude v sobotu 14. června v
bude hrát skupina Kredit a po setmění budeme
10.00 hodin. Doprovodný program začne v 11.00
promítat fotografie a nesestříhaný film z
hodin. Pro zájemce bude připravena lanovka nad
„Neckyády“
rybníkem, uvidíte ukázky záchrany tonoucího s
Přejeme všem mnoho originálních nápadů a dobré
poskytnutím první pomoci záchranáři z
zábavy.
kladenské vodní záchranné služby. V 13.00 hodin
Pořadatelé akce: Komise veřejného pořádku, sportu
odstartuje „Lánská neckyáda“ volbou nejorigia mládeže, Kulturní komise obce Lány a Vašírov,
nálnějšího plavidla. Po zaparkování plavidel akce
Sbor dobrovolných hasičů T.G.M. Lány,
na rybníku nekončí. Pokračovat budou lodní
Modelářský
klub Lány a okolí a Občanské sdružení
modeláři volnými jízdami svých modelů a ve 20.00
Naše Lány.
hodin předvedou se svým válečným loďstvem

Po stopách koňské dráhy
Termín: Neděle 15. června 2008, sraz
v 8.30 hodin u Muzea TGM v Lánech.
Odjezd autobusem na Píně, potom
pěšky po původní koňské dráze. Návrat
cca ve 13.00 hodin. Průvodní slovo
během cesty bude mít PaedDr. Václav
Vodvářka.
Na naučnou procházku srdečně zve
Občanské sdružení pro podporování
Muzea TGM v Lánech

Domeček v červnu
a o prázdninách
Domeček má nově otevřeno každý
čtvrtek od 9.00 do 12.00 hodin. Dále
zůstávají otevírací hodiny úterý a středu
shodně od 9.00 do 12.00 hodin a od
14.00 do 17.00 hodin.
Novinka - Každý čtvrtek od 10.00 do
11.00 hodin probíhá výuka břišních
tanců pod vedením Jany Hrubešové.
Břišní tance jsou vhodné pro všechny
věkové kategorie včetně dětí a nastávajících maminek. Cena za výuku je
zahrnuta v ceně vstupného do Domečku.
Výuka břišních tanců bude probíhat po
celé letní prázdniny.
·
Pořádáme burzu letního oblečení.
Označené letní věci ve velikostech 56 122 můžete nosit, po předchozí
telefonické domluvě s Andreou
Klimešovou 604 894 402, v pondělí 16.
června na lánskou adresu Čs. Armády
322. Pořadová čísla z minulých burz Vám
zůstávají, nové maminky dostanou
instrukce na výše uvedeném tel. čísle.
Nově zavádíme poplatek 10% z
prodaných věcí ve prospěch Domečku.
Poplatky z letní burzy budou použity na
závlahový systém dětského hřiště v
Lánech. Prodej věcí bude ve dnech 17.6.
a 18.6.během otevírací doby Domečku.
Výdej neprodaných věcí a peněz za
prodané věci bude 19.6.
·
V úterý 17. června si půjdeme hrát za
dětmi do Mateřské školy Lány.
Odcházíme v 10.00 hodin z Domečku.
·
V úterý 17. června na Vás čeká od 14
do 17 hodin korálková dílna. Vyrobíme si
korále na krk, náramky, přívěsky nebo
ozdoby na oblečení. Budeme mít
připravené i větší korále, aby mohly
navlékat děti.
·
V úterý 24. června od 14 do 17 hodin si
přijďte vyrobit z keramické hlíny ozdoby
do zahrady.

Domeček bude mít pro Vás
otevřeno i o prázdninách:
Středa od 9.00 do 12.00 hodin - herna
pro všechny.
Čtvrtek od 9.00 do 12.00 hodin - herna
pro všechny + od 10.00 do 11.00 hodin
výuka břišních tanců.
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V grantovém řízení Sokol uspěl!
Na podzim roku 2007 jsme Krajskému
úřadu v rámci vypsaného grantového
řízení „Podpora rozvoje sportu“
předložili žádost o dotaci na postupnou
výměnu oken v sokolovně. Dnes již víme,
že nám byla přidělena částka
Kč 300.000,-. Smlouvu s Krajem jsme
podepsali a v těchto dnech vybíráme
definitivního dodavatele, s nímž bude
sepsána smlouva o realizaci. Přidělená
částka samozřejmě nestačí. Částku
Kč 100.000,- využijeme z přidělené
dotace od obecního úřadu a hledáme
ještě další zdroje financování. Práce
bychom chtěli provést přes prázdniny.
Členové budou mít po výměně oken
příležitost pro odpracování povinných
brigádnických hodin při úklidu sokolovny. Brigády vyhlásíme obvyklým
způsobem.
Václava Nováková

Zakončení cvičebního roku
táborákem
Cvičební akademii na závěr cvičebního
roku letos dělat nebudeme (vystoupení
uvidíte na Lánských slavnostech a na
podzim), ale táborák s opékáním
špekáčků si neodpustíme! Přijďte v úterý
17. června v 17.30 hodin na hřiště
za sokolovnou!

Nabídka na pohyb i během
prázdnin
Cvičitelky odboru všestrannosti TJ Sokol
Lány nabízejí lánským ženám opět
cvičení i během prázdnin. V tom jsme
zcela raritou v župě Budečské.
Pravidelné hodiny budou probíhat v
úterý od 20.00 do 21.00 hodin, povedou
je střídavě Jana a Míša (a možná i další
cvičitelky).

SPORTOVNÍ DĚNÍ V LÁNECH
Fotbalisté Vás zvou na poslední domácí zápas
Blíží se závěr letošní fotbalové sezóny a pro lánský „A“ tým to byla sezóna velmi úspěšná. Naši borci po
vítězství v Sýkořici 3:1 měli jisté, že vyhráli soutěž II. třídy okresního přeboru a vybojovali postup do 1.b.
třídy. Své vítězství chtějí oslavit spolu s fanoušky při posledním domácím utkání, které se hraje 15. června od
17 hodin.
Ani jedna prohra a jen několik remíz, to je bilance
rok povzbuzovali, a to i na hřištích soupeřů. Proto
SK Lány A v sezóně 2007-2008. Mladé perspekfotbalový klub 15. června od 17 hodin srdečně
tivní mužstvo se nyní pod vedením trenéra Milana
všechny zve na hřiště SK Lány. Pro fanoušky
Dvořáka chystá do vyšší soutěže. Ale poslední
bude připraveno občerstvení.
domácí utkání je pro ně zároveň příležitostí
Karel Pleiner
oslavit titul s věrnými fanoušky, kteří je pilně celý

9. ročník Memoriálu Karla Sláničky
Za krásného jarního počasí a za přítomnosti řady
diváků proběhl v sobotu 10. května 2008 již 9.
ročník Memoriálu Karla Sláničky v nohejbale
tříčlenných družstev. Tentokrát se ho zúčastnilo
12 mužstev, a to z okresu Kladno, Rakovník a
jedno mužstvo z Prahy. Nejdříve družstva hrála
ve dvou skupinách po šesti každé s každým a pak
se hrála utkání o celkové umístění. Celkem bylo
sehráno 42 utkání. Ve finálovém klání výborné
úrovně nakonec zvítězilo mužstvo „Rychlé pípy“

z Rakovníka nad „Sosáky“ z Lán. Třetí místo
vybojovalo mužstvo „New Bubu“ z Nového
Strašecí nad mužstvem „Hroznýšů“ z Prahy.
Memoriál byl doplněn o dvě nepovinné disciplíny
pro jednotlivce. V hodu na koš zvítězil Miška ze
Stochova. V kopu na terč zvítězil J. Havlík z Lán.
Všechna mužstva obdržela při závěrečném
vyhlášení výsledku věcné ceny.
Pavel Slánička st.

Lánské Sokolské dny
Ve dnech 12. až 14. září budeme pořádat na počest
90. výročí založení Sokola v Lánech LÁNSKÉ
SOKOLSKÉ DNY. Sportovat se bude v různých
disciplínách – od kolektivních sportů jako je
volejbal, nohejbal, florbal, přehazovaná nebo
vybíjená, možná i košíková až po individuální

zápolení ve vybraných lehkoatletických disciplínách, ve stolním tenisu, líném tenisu. Na své si
přijdou i ženy – kondiční cvičení bude určeno
právě jim. Chystejte družstva, trénujte.
Podrobnosti zveřejníme koncem prázdnin.

Lánští bodovali v atletických přeborech v Kladně
Župních lehkoatletických přeborů v Kladně 3.
května se zúčastnilo 7 našich závodníků a byli
velmi úspěšní! Filip Nodl přivezl 1. místo, Eliška
Černá 3. místo a Markéta Masáková byla ve své
kategorii pátá. Sofie Přibylová skončila sice jako
devátá, ale uznejte, že v konkurenci dalších 26

předškoláků i to je pěkný výkon. Uznání a
pochvalu za účast zaslouží i Věrka Drdová, Věrka i
Kristýna Šnoblovy a Maruška Nováková.
Děkujeme také Monice i ostatním rodičům za
doprovod.
Václava Nováková

Krátce z činnosti volejbalového oddílu
Po pravidelné jarní údržbě hřiště se lánští
volejbalisté začali připravovat na letní
sezónu, která se nese v duchu soubojů na
domácí i přespolní antuce. Po dvouleté
odmlce se volejbalový oddíl TJ Sokol Lány
přihlásil na již 8. ročník Křivoklátské
volejbalové ligy smíšených družstev. Liga se
odehrává ve sportovním areálu Kolečko v
Křivoklátě a organizátor vždy zaručuje
ideální podmínky pro volejbalové nadšence ,
kteří si tento tradiční turnaj za žádnou cenu
nenechávají ujít. Po dvou úspěšných
sezónách, kdy volejbalisté TJ Sokol Lány

jednou tuto soutěž vyhráli a v druhém roce obsadili
prvenství v župním přeboru smíšených družstev,
který byl součástí ligy, se očekával pozvolný
nástup v letošním kole. Liga se odehrává
ve čtyřech turnajích v celkovém počtu 14 družstev.
Součástí prvního turnaje, který se konal 10.5., byl
opět župní přebor sokolských družstev. Lánští
volejbalisté získali v župním přeboru stříbrné
medaile, zlato patřilo Buštěhradu a bronz si
odvezly Malíkovice. Liga pokračuje dalšími koly,
ve kterých se lánští budou snažit obhájit medailovou příčku z předchozích let.
Martin Zelenka, vedoucí oddílu
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