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Stavební akce pokračují

Slovo na úvod
„Je březen a černé nebe nad městem voní
deštěm“, napsal před léty jeden český
básník. To se letos o březnu zatím tvrdit
nedá, spíše nám shůry hrozí sněhovou
nadílkou. Ale během těch několika dnů,
než tento článek vyjde, může být všechno
jinak. K tomu se připojili i naši zákonodárci a přidali k problémům se sněhem
našim obcím „zákonodárek“ v podobě
chodníkové novely. To je pro menší
vesnice téměř neřešitelný problém a
zamyšlení nad ním se můžete dočíst
uvnitř tohoto zpravodaje. Jak zjistíte,
ani v tomto případě není vše tak
černobílé, jak to na první pohled vypadá.
Protože na posledním veřejném zasedání
padaly dotazy ohledně causy bioplynová
stanice, je asi na čase zopakovat poslední
vývoj kolem ní: Tedy firma Ekologie se
záměru nevzdala, zpracovává posouzení
vlivu stavby na životní prostředí a nám
nezbývá než čekat, s čím přijdou. Žádné
nové informace nemáme.
Ale abychom nebyli jen pesimisté, blížící
se jaro přináší i některé příjemné věci. K
nim patří například i to, že naše fotbalové
týmy zahájí jarní část soutěží a znovu se
budou utkávat se svými soupeři, věřím,
že s podporou svých věrných fanoušků. O
prvním kole fotbalové soutěže se dočtete
více na straně 7.
Abychom vylepšili zázemí pro naše
fotbalisty, rozhodlo zastupitelstvo o tom,
že dotaci ve výši šest set tisíc korun,
kterou obec obdrží za získání Modré
stuhy v soutěži Vesnice roku, věnuje
právě na přístavbu a rekonstrukci kabin
na fotbalovém hřišti. S povinnou spoluúčastí z obecního rozpočtu to dělá celkem
tři čtvrtě miliónu, a za to už se dá
dotáhnout stavba téměř do konce již
letos, a ne ve třech letech, jak bylo
původně plánováno. Věřím, že fotbalisté
se nám na jaře odmění dobrými výsledky,
a že se budeme v hojném počtu scházet na
jejich utkáních.
A tak se všichni těšme na jaro. Snad zatím
sluníčko uklidí sníh z chodníků za nás. A
my budeme mít celé jaro a léto na to,
abychom vymyslili, co s ním uděláme
příští zimu...
Karel Pleiner

I přestože je ještě zima, práce na rekonstrukcích a
opravách obecních objektů plánovaných na rok
2009 již započaly. V budově obecního úřadu bylo
provedeno zateplení a snížení stropů kanceláří
v 1. patře. Zároveň byla provedena i částečná
rekonstrukce elektrorozvodů a rozšířena
počítačová sítˇ. Tyto práce jsou již hotové a
plánujeme ještě v měsíci březnu 2009 úpravu
schodiště do 1. patra.
V budově mateřské školy začala v měsíci únoru
přestavba bývalého bytu na další třídu pro naše
nejmenší spoluobčany. Bude provedena výměna
oken, vybudováno nové sociální zařízení, šatny a
upraven prostor pro novou třídu dětí. Stávající
kapacita mateřské školy bude po skončení této

rekonstrukce a kolaudaci navýšena o 12 míst.
Od 1. září 2009 bude mít naše mateřská škola
celkovou kapacitu 77 dětí. Tím by měl být plně
pokryt požadavek rodičů z naší obce na umístění
svých dětí do mateřské školy.
Dne 25. 2. 2009 proběhlo vodoprávní řízení na
výstavbu čističky ve Vašírově. Protože byly
doloženy všechny potřebné dokumenty pro
vydání stavebního povolení, rozhodl odbor
životního prostředí magistrátu města Kladna
o vydání stavebního povolení. V současné době
zpracováváme žádost o poskytnutí dotace
z Fondu životního prostředí Středočeského kraje.
Karel Sklenička,
starosta obce

Soutěž rozkvetlá vesnice
Komise veřejného pořádku, sportu a mládeže
vyhlašuje na měsíce duben, květen a červen 2009
soutěž „ Rozkvetlá vesnice“. Odborná porota, ve
které budou zastoupeni členové základní
organizace Českého zahrádkářského
svazu v Lánech, komise veřejného
pořádku, sportu a mládeže a starosta
obce, bude v uvedených měsících hodnotit
květinovou úpravu u rodinných a
bytových domů a také čistotu před každým
bytovým objektem. Soutěže se zúčastní
automaticky každý (nebude třeba
jednotlivé přihlašování), kdo bude mít
upravené a čisté prostředí okolo svého domku či
bytového domu. Jedná se o předzahrádky
rodinných či bytových domů nebo květinovou
výzdobu truhlíků na oknech a balkónech. Prostě
vše, co je vidět přímo z ulice.

Pro tři majitele nejhezčí květinové výzdoby budou
připraveny ceny v podobě dárkových poukazů na
odběr zboží dle vlastního výběru v hobby marketu
BAUMAX v hodnotě 1000 Kč, 2000 Kč a
3000 Kč. Ceny pro vítěze věnuje realitní
kancelář ECO-JURIS spol.s r.o., Kladno.
Slavnostní vyhlášení vítězů a předání cen
proběhne během Lánských letních slavností
20. června 2009. Současně bude na Lánských
letních slavnostech k vidění výstava fotografií
k soutěži „Rozkvetlá vesnice“ (pořízených
odbornou porotou během hodnocení
soutěže).
Další informace k soutěži budou zveřejněny v
dubnovém čísle Lánského zpravodaje.
JUDr. Ernest Kosár,
komise veřejného pořádku, sportu a mládeže

Zveme na slavnostní křest nové knihy o Lánech
Kniha je věnována zajímavým místům a
budovám v Lánech, kterých bylo vybráno
více než padesát. V knize se podařilo
shromáždit unikátní historické fotografie, které doprovází poutavý komentář.
Slavnostní křest knihy proběhne v pátek
20.3.2009 v Muzeu T.G.M. v Lánech
od 17.30 hod. Po křestu bude možné
knihu zakoupit.
Karel Sklenička

Veřejné zasedání zastupitelstva obce
Veřejné zasedání zastupitelstva obce se koná ve středu 25. 3. 2009 v 18.00 hodin v hotelu Classic.
Hlavním bodem bude schválení závěrečného účtu za rok 2008.

LÁNSKÝ ZPRAVODAJ | Březen 2009 | Strana 2

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Havárie vody
nebo rychlé tání sněhu?
Tato otázka trápila poslední únorový
víkend občany Vašírova i Lán, kteří
procházeli přes kruhovou křižovatku
směrem do Vašírova. Proudy kalné vody
se valily strouhou k Vašírovu a hrozily
vylitím do vozovky. Na upozornění
občanů reagovali obecní zastupitelé i
místní mladí hasiči. Do objasnění
příčiny se zapojili i pracovníci Energie
stavební a báňská a.s., kteří provádějí
stavbu II. etapy obchvatu Lán. Zjistili
jsme, že projektant stavby obchvatu Lán
změnil směr odtokové povrchové vody z
okolních polí nad kruhovým objezdem
směrem k Vašírovu. Díky teplému počasí
a rychlému tání sněhu se zvýšené
množství povrchové vody objevilo
ve strouze směrem k Vašírovu. Protože
cílovým místem povrchových vod z
katastru Vašírova je Rynholecký potok,
který je součástí Povodí Vltavy, zaslali
jsme urgentní požadavek na Povodí
Vltavy o důkladné vyčištění koryta
Rynholeckého potoka, které nám Povodí
Vltavy v loňském roce avizovalo.
Alena Hlavsová

Namalujte nejkrásnější
velikonoční kraslici
Muzeum v Novém Strašecí vyhlásilo již 9.
ročník velikonoční soutěže o nejkrásnější
novostrašeckou kraslici. Zúčastnit se
mohou děti i dospělí ze širokého okolí.
Soutěž je rozdělena do tří věkových
kategorií: děti do 6 let, děti 6 – 15 let,
ostatní nad 15 let. Zájemci o soutěžení
mohou přinést svou soutěžní kraslici se
svým jménem, adresou a věkem do
muzea mezi 16. – 29. březnem 2009
(otevírací doba: pondělí od 8.00 do 15.30
hodin, v sobotu od 9.00 do 13.00 hodin a
v neděli od 13.00 do 17.00 hodin).
Všechna soutěžní velikonoční vajíčka
budou vystavena ve výstavní síni od 1. 26. dubna 2009. Více informací k soutěži
najdete v aktualitách na www.lany.cz.
Barbora Honzíková, DiS.,
vedoucí Muzea Nové Strašecí
REKLAMA

RUČNÍ MYTÍ A ČIŠTĚNÍ VOZIDEL
Petr Klimeš
Kompletní čištění interiéru a exteriéru,
přípravy vozidel na prodej, svatby, apod.
Příjem objednávek na telefonu 604 894 402
Čs. armády 322, Lány

Neodkládejte jarní čistění vašeho vozu.

Ať to zaplatí „oni“!
Tak nám naši zákonodárci v poslanecké
sněmovně schválili chodníkovou novelu. Mnozí
majitelé nemovitostí, a zejména ti, kterým patří
činžáky v Praze, zajásali. Však se také něco
nalobbovali za to, aby tento zákon prošel.
Konečně se zbaví nepříjemné povinnosti a
zodpovědnosti.
Nemám nic proti názoru, že si má každý
odpovídat za svůj majetek. A chodníky před domy
z velké části majitelům nemovitostí nepatří. Proto
bych vcelku souhlasil s tím, že odpovědnost za
případné úrazy na neuklizených chodnících nese
obec a že si tedy tuto odpovědnost pokryje
pojištěním. To sice bude stát nějaké peníze, ale asi
je to tak v pořádku. I když i to má svá pro a proti,
koneckonců známe své pappenheimské, může se
klidně stát, že se vyrojí spousta chytrolínů, kteří
budou uplatňovat nárok na odškodnění, i když si
zlomili nohu doma na dvorku. V tom si zase moc
iluzí o našem národu nedělám. Ale to se jistě nějak
vyřeší.
Jinak to je, když se nastolí otázka, kdo vlastně
bude odklízet sníh. A za co? V případě Prahy
vzrostou náklady údajně o 3 miliardy ročně. To
nejsou malé peníze, ale v hlavním městě je asi
najdou, i když budou muset samozřejmě škrtat
jiné položky rozpočtu. Ovšem co v případě obcí,
jako je ta naše, nemluvě o těch menších, kde ročně
hospodaří s několika milióny? Jestliže dnes
napadne přes noc několik centimetrů sněhu, ráno
každý věnuje dvacet minut tomu, že si zamete
před vlastním prahem a těch pár zaměstnanců
obce odklidí sníh na veřejných prostranstvích,
jako je náměstí a podobně. Pak se dá projít
bezpečně do zaměstnání nebo do školy. A teď si

představte, že se na to všichni vykašlou. Když si
promítnete v duchu plán obce se všemi ulicemi a
chodníky, zjistíte, že to je pěkných pár kilometrů.
A vezměte si počet lidí, kteří jsou fyzicky schopni
všechny chodníky v obci během -dejme tomu - tří
hodin uklidit. Mně při hrubém odhadu vychází asi
70 lidí. Kde je vzít? Z čeho je zaplatit? Každý, kdo
zaměstnává byť jednoho člověka, ví, o čem
mluvím. Použití techniky není samospasitelné,
někde se ani dost dobře použít nedá a není
samozřejmě zadarmo. Nehledě na to, kolik by jí
bylo třeba. A také by taková investice ležela po
zbytek roku ladem. Příznivci chodníkové novely
volají: Ať to zaplatí oni! Ale kdo jsou ti „oni“, kteří
to mají zaplatit? To jsme totiž my všichni, daňoví
poplatníci, kteří „dodáváme“ peníze do obecního
rozpočtu. A když je dáme na úklid sněhu (pokud
to vůbec obecní rozpočet unese), budou chybět
jinde. Škrtne se kus nového chodníku, oprava
školy, veřejné osvětlení nebo něco jiného. A
možná se bude muset škrtnout všechno
dohromady.
Říkám upřímně, že já neznám takové řešení, které
by se obešlo bez dobrovolné spolupráce občanů
obce. Leda snad že bychom zavedli nějaké
„sněžné“ nebo „ledné“. Nebo, jak nám radí
„vynálezce“ chodníkové novely senátor Kubera,
můžeme zvednout až na pětinásobek domovní
daň. To asi občané také neuvítají s nadšením.
Proto než budete s jásotem přikládat na oheň
hrabla na sníh, lopaty a košťata, zamyslete se nad
tím, po čem budeme všichni v zimě chodit. Mám
obavy, že po sněhu a náledí.
Karel Pleiner

Návštěva z daleké Keni v lánské škole
James Omollo z Pap-Onditi, Charles Juma
Oynango z Miwani a Ahmed Ibrahim z největšího
afrického slumu Kibera přijedou ve středu 25.
března 2009 vyprávět lánským dětem na základní
škole o životě v Keni. Tři rodilí Afričané navštíví
Českou republiku v rámci Kampaně lidské
podpory, která se snaží přispět k lidštějším
podmínkám pro život na všech kontinentech.
Přednáška, kterou pro základní školu zajistila
kulturní komise obce Lány, má dětem především
představit odlišný způsob života, jakým lidé žijí
na jiném kontinentu, rozšířit jim tak všeobecný
rozhled i zeměpisné vědomosti, a to netradiční
zajímavou formou. Součástí bude také promítání
krátkých dokumentů a fotografií ze života v Keni,
které umožní dětem poznat pestrost a různé tváře
této země.
Všichni tři keňští přednášející se již řadu let věnují
rozvojovým projektům na pomoc své zemi,
především pak „Adopci afrických dětí – projektu
pomoci na dálku“. Díky němu chodí do školy už
více než 6 000 dětí z nejchudších částí afrického

kontinentu. Kromě toho mají na starost také
celou řadu zemědělských projektů (pěstování a
prodej zeleniny a ovoce), truhlářských dílen či
kurzů přispívajících ke zlepšení vzdělání
v odlehlých místech v Keni.
Kulturní komise chystá také přednášku
s promítáním o životě v africké Keni i pro širokou
veřejnost. Odehrát by se měla během měsíce
dubna, datum včas upřesníme.
Roman Havelka, předseda kulturní komise
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Blahopřejeme

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
Jana Kellnerová – barvitá tvář květinové malířky
Barvy jejích obrazů květinových vazeb vám jednou
vyrazí dech ohnivou intenzitou kombinace rudé,
oranžové a žluté. Jindy vás pohladí jemnost
růžových, modrých a bílých drobných lučních
kvítků, které vám svou něhou vnesou blahodárný
klid do duše. A taková je i Jana Kellnerová, lánská
rodačka, malířka z lásky a touhy po harmonii a
barvě. Diskutuje vášnivě, radí citlivě, snoubí se v ní
pokojná vyrovnanost i ohnivá netrpělivost a vzdor.
S manželkou malíře a dalšího lánského rodáka
Petra Kellnera jsme si povídali v jednom
zasněženém zimním večeru v lánském ateliéru.
Jak ses k malování dostala?
Malování mne vždy přitahovalo, už jako dítě jsem
si velmi ráda kreslila, na výtvarnou výchovu
ve škole se těšila. Osud mi přál, vzala jsem si
malíře.
Zpočátku jsem Petrovi pomáhala napínat a
šepsovat plátna, sledovala jsem, jak maluje, a
postupně jsem začínala sama zkoušet malovat
olejem. Spolu jsme začali vystavovat na počátku
devadesátých let minulého století v Galerii
v Lánech, pak v Berouně, v Rakovníku a několikrát
v Praze.
Proč jen květiny, co tě na nich fascinuje?
Zkoušela jsi někdy třeba krajinu?
Květiny miluji, dělají mi radost, ráda je i dostávám.
Líbí se mi pro mnohočetnou barevnost, ať už je to
ohnivá červená tulipánů nebo něžné barvy lučních
kvítků. Krajiny nemaluji, protože mne výtvarně
nepřitahují.
Musíš mít k malování nějakou inspiraci nebo jsi
schopna si říci, teď něco namaluji?
Na malování musím mít přinejmenším dobrou
náladu. Nedokážu se postavit k plátnu a přikázat si
– teď budu pracovat. Takovou disciplínu má v sobě
Petr. Já jsem často nesoustředěná, motá se mi do
toho domácnost, děti. Malování je a zůstane pro
mě koníčkem, nikdy nebudu profesionál, obraz
proto musí ze mě v určitou chvíli pod určitou
náladou, inspirací vytrysknout.

Bereš inspiraci v přírodě nebo spíše ve své
fantazii?
Květiny jsou příroda sama, snažím se vytvořit
určitou náladu obrazu, takže velkou roli hraje
fantazie.
Radíš někdy i ty Petrovi?
Jana: Nedá se říci, že Petrovi radím. Je daleko
zkušenější, ale každý obraz, který děláme, spolu
konzultujeme.
Petr: Jana má dobře vyvinutý cit pro barvy. Často
mi řekne, kde ubrat, kde se nebát přidat intenzitu
či odstín barvy.
Neměla jsi někdy ambice jít malířství studovat a
dát se na profesionální dráhu?
Neuvažovala jsem o studiu. Na malování je
potřeba především píle a myslím si, že potřebné
základy pro to, co chci dělat, mi dal Petr.
Maluješ raději v Praze či v Lánech, uvažuješ o
tom, že se do Lán vrátíš?
Maluji radši v Lánech, je tu prostor a klid. Do Lán
se ráda vracím, ráda potkávám své spolužáky a
známé. A jednou, doufám, že to bude už za pár let,
se vrátím do Lán nastálo.
Co se ti na dnešních Lánech líbí, co nelíbí, co ti tu
chybí?
Současné Lány se dosti rozrostly, už nejsou
takové, jaké jsem znala z dětství. Ale je to vývoj,
který každého z nás provází odjakživa a který mi
nevadí.
Jaká místa v Lánech a okolí máš oblíbená a
proč?
Nejvíce mám ráda lesy za zámkem, kam chodíme
na houby nebo jen tak na procházku. Je to opět
vzpomínka na dětství, mládí.
Eva Havelková

Jaké květiny nejraději maluješ, spíše luční či
skleníkové, pěstěné?
Rozhodně luční květy, miluji kopretiny,
slunečnice, a pokud maluji pěstěné květiny, tak si
je sama sestavím, nerada maluji umělecké,
moderní vazby.

Vzpomínka
V měsíci únoru 2009 nás opustila paní
Zdeňka Březinová z Vašírova.

Vítáme nové občánky
V lednu se narodili:
·
Julie Špásová, ul. Pod Hřištěm, Lány
·
Jonáš Burger, ulice Sadová, Lány

Kinokavárna Muzea TGM
19. března se můžete přijít podívat od
17 hodin na film Himalaya – Karavana.
Velmi neobvyklý film zachycující
alespoň krátký náhled do života
domorodých obyvatel pohoří Himalájí.

Poděkování
Jménem Vlastenecko dobročinné obce
baráčníků Lány Vašírov chci poděkovat
Muzeu T. G. Masaryka za možnost
uspořádat naše Hodnotící valné sezení
29. 11. 2008 v prostorách muzea.
Prostředí je zde velmi příjemné, obsluha
paní Rohlové se synem byla vynikající.
Po delší době jsme opět našli prostředí,
kde se nám dobře posedělo při hudbě a
pobavení mezi sebou.
V rámci obnovování staročeských tradic
jsme byli v roce 2007 požádáni, zda
bychom se v baráčnických krojích
zúčastnili Voňavého adventu a přítomné
uvítali podáním staročeské pocty. V roce
2008 jsme opět akci zopakovali. Peníze
darované na staročeskou poctu jsme v
obou případech věnovali občanskému
sdružení Naše Lány.
syndička Schritterová

Sběr šatstva

Zahrádkáři volili nový výbor a předsedu
Základní organizace Českého zahrádkářského
svazu Lány-Vašírov pořádala dne 21. února
výroční členskou schůzi, kde se po čtyřech letech
volebního období volil také nový výbor. Dosavadní
předseda organizace pan Antonín Kindl po
dvacetiletém působení ve funkci předsedy požádal
o zproštění z funkce a novou předsedkyní byla
zvolena Ing. Blanka Jirglová. Panu Kindlovi
bychom chtěli i touto cestou za dlouholetou

V měsíci březnu 2009 blahopřejeme k
významnému jubileu těmto občanům:
Hamouz František, ul. Ke Hřbitovu;
Markupová Marie, ul. U Špýcharu; Štulc
Vladimír, ul. U Lipky; Němeček
Vladimír, ul. Pod Kopaninou; Lengyel
Jiří, ul. Lesní; Sobín Josef, U Špýcharu;
Lišková Anna, ul. Za Školou; Jirkovská
Marie, Vašírov; Skleničková Edita, ul.
Zámecká; Wostl Jaroslav, Hořkovec.

aktivní činnost poděkovat. Věříme, že organizace i
s novým výborem bude v dosavadní práci
pokračovat, i když věkové složení členů je
převážně nad 60 let. Proto bychom rádi mezi sebe
přijali i mladší zájemce o naši činnost, která je
zaměřena především na pořádání výstavy květin v
rámci Lánských letních slavností a uskutečnění 1 2 zájezdů na akce se zahrádkářskou tematikou.
Iva Reichlová

Místní skupina Českého červeného kříže
uspořádá sbírku šatstva. Akce se
uskuteční v budově čp. 200 v ul.
Za Školou v Lánech v termínu:
·
pátek 13. 3. od 13.00 do 17.00 hodin
·
sobota 14. 3. od 9.00 do 12.00 hodin.
Sebrané oděvy budou použity pro lidi v
nouzi. Budeme rádi, když oblečení
přinesete již zabalené v krabici nebo
pytli. Předem děkujeme všem dárcům.
Za MS ČČK Lány Alice Hamříková

LÁNSKÝ ZPRAVODAJ | Březen 2009 | Strana 4

Čtení pro celou rodinu
Na Měsíc knihy připravujeme další
cyklus Literárního čtení pro celou
rodinu věnovaný tvorbě Ondřeje
Sekory. Přijměte naše pozvání na setkání
s knihami Ondřeje Sekory v sobotu 14.
března 2009 od 15.00 do 17.00 hodin
v Muzeu T.G.M. v Lánech. Součástí
odpoledne bude vystoupení žáků
Základní školy v Lánech se čtenými
ukázkami, slavnostní ocenění dětských
malířů z Mateřské školy v Lánech a
interaktivní pohádka Písničková víla
Míla pro děti.
Součástí literárního odpoledne bude
veřejná burza knih na rozšíření knižního
fondu lánské knihovny. Sběr knih bude
od 9. - 13. 3. u Martiny Moravcové (tel.
603 286 330) v ulici K Rybníku čp. 437
v Lánech a Martiny Hořejší (tel. 732 770
797) v ulici Lesní čp. 498 v Lánech a
v den konání akce přímo v Muzeu T.G.M.
od 10.00 do 14.00 hodin. Podmínkou
přijetí knižního daru do knihovny je
datum vydání po roce 1995, dobrý stav
darované knihy, kladné posouzení knihy
lánskou knihovnicí paní Machačovou
(můžete připojit věnování lánské
knihovně). Výtěžek z burzy knih bude
věnován lánské mateřské školce na
zakoupení dětských knih.
Darujte knihu nebo si přijďte nějakou
knihu vybrat. Přijďte strávit s knihou
jedno březnové odpoledne.
Martina Moravcová,
občanské sdružení Naše Lány
Magdalena Mikesková,
Muzeum T.G.M. v Lánech
REKLAMA

Autodílna Matějka Václav
Křivoklátská ulice čp. 227, Lány

Pneuservis, autoskla,
autodiagnostika, autoklempířství,
mechanické práce
Odvoz porouchaných vozidel do 2 tun možný!
Mob. 603 851 392 | Tel. 313 502 153
Po – Pá 9 - 17 hodin, So 9 - 13 hodin

Škola v únoru
·
2. – 6. 2. – Přestože si děti užívaly jarních

prázdnin, bylo ve škole poměrně rušno. Drobné
opravy byly provedeny v tělocvičně. V učebně
dějepisu a výtvarné výchovy bylo nainstalováno
nové osvětlení. Ve výtvarné třídě je navíc
vymalováno, máme nové lino a rolety v oknech.
Na školním hřišti přibylo nové zábradlí.
·
9. 2. - S vedením školy se sešla žákovská rada
(zástupci dětí z 2. – 9. třídy).
·
10. 2. – Tento den byl pro nás velice významný.
Naši školu poctila svoji návštěvou paní Livia
Klausová, aby ve prospěch vzdělávacích aktivit
školy předala dar Nadačního fondu manželů
Livie a Václava Klausových – domácí kino.
Kromě zástupců nadačního fondu byl na
setkání přítomen pan starosta, dále ředitelka
Mateřské školy v Lánech paní Vaněčková a
předsedkyně Výboru rodičů paní Parožková.
Paní Klausová dětem osvětlila důvod své
návštěvy, pozorně si vyposlechla pěvecké
vystoupení dětí již za využití darovaného
zařízení a nakonec dětem odpověděla na
mnoho dotazů. Zařízení bude ku prospěchu
nejen dětem a učitelům školy, ale mohou ho
využívat i děti a učitelé Mateřské školy v Lány a
Základní umělecké školy ze Stochova. Bohatá
fotodokumentace je k nahlédnutí na našem
školním webu.
·
15. – 21. 2. – 36 žáků 7. – 9. třídy pobývalo
v penzionu Jizera v Josefově Dole, kde probíhal
lyžařský výcvikový kurz, více v samostatném
článku.
·
16. – 20. 2. – Cílem týdenního ekologického
projektu „Ukliďme si svět“ pro všechny žáky 1.
stupně a pro 3 věkově smíšené skupiny žáků 2.
stupně a 5. třídy bylo zvýšit jejich ekologické

povědomí s důrazem na
řešení praktických
problémů „Kam s ním?“
v místě bydliště. Hned
v pondělí nás navštívil
Tonda Obal s programem
o třídění a využití odpadu,
který absolvovali všichni
žáci. Na 1. stupni se pak
děti věnovaly této
problematice spolu se svým třídním učitelem
v jednotlivých vyučovacích hodinách. Těm
starším byl v úterý po celé dopoledne k dispozici
předseda komise životního prostředí pan Mgr.
Jiří Ladra, který dětem vysvětlil problematiku
třídění a ukládání odpadů v naší obci, za což mu
velice děkuji. Následně skupiny žáků navštívily
lánský sběrný dvůr. A co bylo náplní pracovních
dílen na 2. stupni? Výroba ručního papíru,
zdobení plátěných tašek textilními barvami,
význam piktogramů, grafické znázornění
složení odpadu v domácnostech, chromatografie v přírodě, výpočet ekostopy nebo např.
rozkladači v přírodě, nechybělo ani hudební a
dramatické ztvárnění problémů a trocha
pohybu. I o velkých přestávkách si své diváky
našly krátké dokumentární filmy s ekologickou
tematikou. Po celý týden nás těšil zájem,
zodpovědný přístup i znalosti našich dětí. Ve
škole přibyl lis na plastové lahve, dále máme
nádoby na plast, malé i větší spotřebiče a
baterie, i nadále sbíráme starý papír.
·
25. 2. – Tentokrát se žáci 5. a 6. třídy vydali
přímo do sídla Centra protidrogové prevence
v Kladně, pro 5. třídu byl připraven program
„Legální drogy“, pro 6. třídu pak program
„Komunikace a naše třída“.
·
V okresním kole Dějepisné olympiády se Jan
Malý z 9. třídy umístil na 12. – 13. místě a Jakub
Kramer z 8. třídy na 32. – 33. místě, v okresním
kole Olympiády v anglickém jazyce se Klára
Tůmová z 9. třídy umístila na 11. místě. Dětem
blahopřeji a děkuji za příkladnou reprezentaci
školy a paním učitelkám Zámostné a Sitenské
děkuji za přípravu školních kol soutěží i
přípravu žáků.
Iveta Vrabcová, ředitelka základní školy

Letošní lyžařský výcvik ve škole
Již několik let jezdíme na lyžařský výcvik do Josefova Dolu v oblasti
Jizerských hor. V letošním roce se výcviku zúčastnilo 36 žáků naší školy.
Byla vytvořena dvě družstva lyžařů a jedno snowboardistů. Všichni
začátečníci se pod vedením zkušených instruktorů naučili skvěle ovládat
lyže či snowboard.
Někteří žáci sice chtěli hned první den vyměnit svou výstroj za saně či boby,
ale nakonec se v nich projevila bojovnost a radost ze zvládnutých kopců
nebrala konce.
Minulé zimy nebyly příliš štědré na sníh. Letos jsme odjížděli s velkým
přáním mít alespoň trošku sněhu. Naše přání bylo vyslyšeno a po celý týden
se z oblohy snášela jedna vločka za druhou a my jsme si mohli sněhových
radovánek opravdu užít. Věřím, že rodiče i v dalších letech umožní svým
dětem pobyt na horách a my budeme moci ve výcviku jízdy na lyžích či
snowboardu pokračovat. Za rok opět vyrážíme.
Mgr. Radomíra Jelínková
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KALENDÁŘ AKCÍ V LÁNECH A VAŠÍROVĚ NA ROK 2009
Seznam akcí sportovního, kulturního i společenského dění v Lánech bude trvale umístěn také 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 2009
14. 3.
Literární čtení pro celou rodinu věnované Ondřeji Sekorovi a
veřejná burza knih od 15.00 hodin v Muzeu T.G.M v Lánech (Naše
Lány)
15. 3.
Turnaj starších žáků ve stolním tenisu od 7.30 hodin v lánské
sokolovně (Sokol)
19. 3.
Kinokavárna v Muzeu T.G.M. - film Himalaya – Karavana (Muzeum
TGM)
Duben 2009
4. - 5. 4.
Aprílové lánské polétání na modelářském letišti (MK Lány)
4. 4.
23. ročník turnaje veteránů Memoriálu J. Skály ve stolním tenisu
v lánské sokolovně (Sokol)
6.4.
Valná hromada Sokola od 18.00 hodin v lánské sokolovně (Sokol)
7. 4.

Zahájení III. ročníku Lánské nohejbalové ligy OPEN 2009,
sportoviště za sokolovnou (Sokol, OÚ Lány, Hospoda Narpa)
11. 4.
Otevírání lánského mola na Židovském rybníku (MK Lány)
11. - 13. 4. Velikonoční polétání Lány 2009 na modelářském letišti (MK Lány)
18. 4.
I. KaKoJaMa-Day-2009 - polétání velkých modelů letadel všech
kategorií na modelářském letišti (MK Lány)
25. 4.
Soutěž historických modelů CR+CRC-E na modelářském letišti
(MK Lány)
26. 4.
Výstava celoročních dekorací Ateliér Motýl v Muzeu TGM v Lánech
30. 4.
Pálení čarodějnic u modelářského letiště, strašidelný průvod od
hasičské zbrojnice v 18.00 hodin (OÚ Lány, MK Lány, Naše Lány)
Květen 2008
8. 5.
37. ročník Běhu vítězství zámeckým parkem (Sokol, ZŠ Lány, OÚ
Lány)
9. 5.
X. ročník Memoriálu Karla Sláničky v nohejbalu trojic, sportoviště
za sokolovnou (Sokol)
3. 5.
Soutěž modelů RCEN - 3. ročník elektrovětroňů na modelářském
letišti (MK Lány)
16. 5.
III. AIR SHOW Lány 2009 u příležitosti záchrany sestřeleného
spojeneckého pilota, do osvobození ukrývaného občany Lán, nyní
generála USA v.v. Oscara Ridleyho (MK Lány)
16.5.
Tenisový turnaj v kategorii babytenis - děti 8-9 let (TK Lány)
23.5.
Tenisový turnaj v kategorii minitenis - děti 6-7 let (TK Lány)
30. 5.
IV. Lánský den plný her od 13.00 do 18.00 hodin, dětské hřiště u
Židovského rybníka v Lánech a ukázky modelů lodí na rybníku
(Naše Lány, MK Lány, OÚ Lány)
Červen 2008
1.6.
Oslava Mezinárodního dne dětí v Mateřské škole Lány (MŠ Lány)
10. - 12. 6. Dětská sportovní olympiáda (OÚ Lány, ZŠ Lány)
13.6.
Volejbalový turnaj Lánská smeč smíšených družstev, volejbalové
hřiště u sokolovny - Memoriál Jitky Zelenkové (Sokol)
13. 6.
II. KaKoJaMa-Day-2009 - polétání na modelářském letišti (MK
Lány)
16.6.
Závěr cvičebního roku odboru všestrannosti, malá akademie,
táborák u sokolovny (Sokol)
19. 6.
Koncert vážné hudby od 18.00 hodin v lánském kostele, zahájení 6.
ročníku Lánských letních slavností (OÚ Lány)
20. 6.
IV. ročník Lánských letních slavností ve venkovních prostorách
hotelu Classic od 10.00 – 18.00 hodin (řemeslný jarmark, divadlo,
šerm, živá hudba, módní přehlídka), od 20.00 taneční zábava hraje
kapela V Pantoflích (OÚ Lány, EuroAgentur Hotels & Travel a.s.)
20. 6.
V rámci Lánských slavností - statické ukázky lodních modelů na
Židovském rybníku včetně soutěží pro děti v řízení lodních modelů
(MK Lány)
27. 6.
IV. ročník sedmiboje dvojic v míčových hrách, sportoviště za
lánskou sokolovnou (Sokol)
Tenisový turnaj ve dvouhře (TK Lány) - termín bude upřesněn
Každá sobota dopoledne – mistrovské zapasy družstev minitenisu a
babytenisu (TK Lany)

Červenec 2008
5. - 6.7.
Lánské letní polétání s večerním programem (MK Lány)
11.7.
5. ročník Honour & Prestige Tennis Cup Lany 2009
25.-26.7. Tenisový turnaj veteránů - kategorie nad 60 let (TK Lány)
Oslavy 90. výročí vzniku Československého červeného kříže; vernisáž
prázdninové výstavy v Muzeu T. G. M. v Lánech; doprovodné akce v Pamětní Síni
A. Masarykové (Muzeum T.G.M., SDH Lány) - termíny budou upřesněny
Srpen 2008
29. 8.
VII. ročník desetiboje jednotlivců v míčových hrách, sportoviště za
lánskou sokolovnou (Sokol)
29.8.
Tenisový turnaj v kategorri babytenis - děti 8-9 let (TK Lány)
30. 8.
Lánská louže 2009 na Židovském rybníku (MK Lány)
Září 2008
5.9.
5.9.
6. 9.
12.-13. 9.
12. 9.
19.9.
19. 9.
19. 9.
26. 9.

Tenisový turnaj v kategorii minitenis - děti 6-7 let (TK Lány)
Benefiční akce Hejbni kostrou pro (Naše Lány)
Večer na rejdě na Židovském rybníku (MK Lány)
Tenisový turnaj mladších žáků - děti 10-12 let (TK Lány)
Soutěž historických modelů CRC+CRC-E a Lánské rachejtlování
2009 k výročí založení, modelářské letiště (MK Lány)
Posvícenský tenisový turnaj (TK Lány)
Masarykova vatra (Muzeum TGM, SDH Lány)
Zahradní slavnost (MŠ Lány)
III. KaKoJaMa-Day-2009 - polétání velkých modelů letadel elektro i
spalovacích, včetně volné akrobacie na modelářském letišti (MK
Lány)

Říjen 2008
30. 10.
Lampiónový průvod v 18.00 hodin od lánského hřbitova (Naše
Lány)
23. 10.
Slavnostní ukončení 3. ročníku Lánské nohejbalové ligy Open 2009
s vyhlášením výsledků a předání cen v 18:00 v hospodě Narpa
(Sokol, OÚ Lány, Hospoda Narpa)
Zavírání lánského mola na Židovském rybníku (MK Lány)
Drakiáda s táborákem, modelářské letiště, termín bude upřesněn dle počasí
(MK Lány, MŠ Lány)
Listopad 2008
22. 11.
Vánoční výstava dekorací Ateliér Motýl (Muzeum TGM)
28.11.
Rozsvěcení vánočního stromu, svěcení vánočních věnců (OÚ Lány)
Uzavírání lánského nebe na modelářském letišti, termín bude upřesněn dle
počasí (MK Lány)
Prosinec 2008
19. 12.
Vánoční buchec, volejbalový turnaj pro příchozí od 9.00 hodin v
lánské sokolovně (Sokol)
27.12.
Vánoční vycházka pro rodiče s dětmi, sraz na parkovišti u začátku
naučné stezky (Sokol)
30.12.
Premiéra divadelního přestavení DS Tyrš, udílení ceny Klobouk
dolů
31. 12.
Silvestrovský turnaj pro příchozí ve stolním tenise od 8.30 hodin,
lánská sokolovna (Sokol)
Voňavý advent s předáním ceny Zlatý šafrán – řemeslný jarmark, ukázky výroby,
program pro děti (OÚ Lány)
Adventní koncert (Muzeum TGM)
Valná hromada Sboru dobrovolných hasičů TGM v Lánech
Použité zkratky pořadatelů:
Kynologové - Kynologická organizace Lány
MK Lány - Modelářský 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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Návštěva dětí z mateřské školy v Galerii bratří Kellnerů
Je útočištěm pro rodiče a předškolní děti
s bezpečnou hernou vybavenou pestrými
hračkami. Zvykání dětí na kolektiv je
vhodnou průpravou před nástupem do
mateřské školky.
Máme otevřeno v úterý a ve středu 9 -12
hodin a 14 - 17 hodin a ve čtvrtek 9 - 12
hodin. Podrobný program najdete
nawww.lany.cz pod odkazem občanského sdružení Naše Lány.
Kromě herny máme pravidelný
program:
Herna pro děti do 18 měsíců
středa 9.00 – 10.00 hodin
Výtvarné dovádění pro děti
úterý 10.00 - 10.30 hodin
Cvičení pro děti
čtvrtek 10.00 - 10.30 hodin
Cvičení pro ženy
středa 10.30 - 11.30 hodin
Angličtina pro děti (jazykové a
pohybové hry pro děti s rodiči)
úterý 16.00 - 16.30 hodin
Keramická nebo výtvarná dílna
středa 14-17 hodin
Angličtina pro dospělé - kurs je naplněn
Vybíráme z programu:
·
18. 3. a 25. 3. můžete přijít na
výtvarnou dílnu - dekorování
předmětů ubrouskovou technikou.
Touto technikou lze jednoduchým
způsobem ozdobit květináče, dřevěné
rámečky, dno košíků. Můžete si
přinést předměty k dekorování z
domova nebo si v Domečku zakoupit
k dekorování hliněné květináče nebo
zrcadla v dřevěném rámečku.
·
1. 4. budeme z keramické hlíny
vyrábět rámečky na obrázky,
fotografie.
·
8. 4. můžete přijít mramorovat vejce,
naučit se plést pomlázku a také
upravit velikonoční dekorace do
květináče či truhlíku.
·
Na 14. 4. od 9 - 12 hodin a 14 - 17
hodin jsme připravili BURZU
JARNÍHO A LETNÍHO DĚTSKÉHO OBLEČENÍ, HRAČEK A
BOTIČEK v Domečku. Burza bude v
nových větších prostorách než
doposud!Více informací najdete na
www.lany.cz pod odkazem občanského sdružení Naše Lány.
·
15.4. budeme na výtvarné dílně
vyrábět čarodějnice na ozdobu domu
nebo zahrádky.
Jestli Vás zaujalo něco z plánovaného
programu, přijďte mezi nás. Dětská
herna není pouze pro malé děti a rodiče
na mateřské dovolené, je otevřená všem
bez rozdílu věku.

Na loňské benefiční akci Duha nad mateřskou
školou se mohly děti i veřejnost seznámit s
tvorbou místních malířů – bratří Kellnerů, kteří
zde vystavovali svoje obrazy. Touto výstavou
spolupráce školky s malíři však neskončila.
V měsíci říjnu navštívil naši školku pan Karel
Kellner. Vyprávěl dětem o malování, měl pro děti
připraveny malířské soutěže a hádanky. Děti
zkoušely pod jeho vedením namalovat
jednoduché obrázky. Na závěr hezkého tvořivého
dopoledne nás pozval do své lánské galerie na
výstavu svých obrazů.
Děti se na výstavu moc těšily a vyrazily na
návštěvu s velkým nadšením. Pan malíř je osobně
přivítal a seznámil je se svou tvorbou. Jeho
krajinné obrazy jsou převážně z nejbližšího okolí
naší obce, které děti dobře znají z našich toulek, a

tak s nadšením vyhledávaly a určovaly, které
místo malíř na obraze zachytil. Čas nám v ateliéru
utekl jako voda a nám nezbylo než se rozloučit a
těšit se na další společnou akci.
Jiřina Věrnochová

Vycházka ke krmelci
V rámci třídního vzdělávacího programu
Mateřské školy v Lánech se ve třídě Sluníček děti
seznamují se zvířaty a ptáky, kteří u nás přezimují.
Není to pro ně nic nového, protože tyto informace
získávají již v průběhu předchozí docházky do
mateřské školy. V zimních měsících si tyto
informace oživují a rozšiřují. Kromě čtení
různých povídek o způsobu života zvířat děti v
tomto období zvířátka a ptáky kreslí, učí se o nich
básničky a písničky, modelují je, dramatizují
pohádky, kde jsou hlavními hrdiny. Co je hlavně
důležité, povídáme si, jak lidé pomáhají
zvířátkům přežít dlouhou zimu. Na okně nechybí
krmítko pro ptáčky, které pomáhají plnit
dobrotami pro létavé kamarády. Děti pozorují a
určují, kdo k nám do krmítka přiletí. Nechybí
všechny druhy sýkorek, zvonci, pěnkavy a
strnadi, ale přiletí i strakapoud a dlask. Zvířátka z
lesa umí děti určit podle obrázku a také vědí, jak a
čím krmí zvěř myslivci.
I když bydlíme na vesnici na okraji lesa,
spousta dětí neví, kde jsou nejbližší krmelce
pro zvěř. Proto jsme se společně domluvili, že
se půjdeme ke krmelci do lesa podívat. Na

Keramický kroužek
pro veřejnost
Nabízíme pro veřejnost v druhém
pololetí školního roku 2008/2009
možnost přijít do keramické dílny
Základní školy v Lánech od 16.00 do
18.00 hodin ve dnech 11. a 25. března
2009.
Keramická dílna je v suterénu pod
budovou nového pavilonu základní školy
ve Školní ulici. Přijít může kdokoliv
každou středu od 16.00 do 18.00 hodin.
Poplatek za dvouhodinovou keramiku
pro dospělého je 150,- Kč.
Miluše Vaněčková

návštěvu jim každý vezme po dohodě s rodiči
nějakou vhodnou dobrotu.
Vyrazili jsme do chladného počasí, navíc silně
padal sníh. Nikomu to však nevadilo, všichni
pospíchali, aby už byli v lese. V batůžkách každý
nesl pro zvířátka dobroty. Maminky nezapomněly
ani na děti a přichystaly jim nějakou sladkost na
posílení. Nechyběl ani teplý čaj z termosky. V lese
vyhledávaly děti cestičky vyšlapané zvěří,
určovaly, kdo tam asi šel. Cesta ke krmelci jim
utekla i různým dováděním ve sněhu, kterého si
děti užívaly. U krmelce naplnily korýtko jablíčky,
mrkvičkou, sušeným pečivem a rozvěsily po okolí
lojové koule pro lesní ptáčky. Spokojené, že
pomohly i ony alespoň malým dílkem přečkat
lesním obyvatelům zimu, se děti vracely
zasněženým lesem ke školce.
Jiřina Věrnochová
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Masopustní Maškarní merenda
Mateřské centrum Domeček se sídlem v lánské
sokolovně oslavilo v únoru své druhé narozeniny. A
bylo to se vší parádou. Nechyběl ani narozeninový
dort.
Narozeninová oslava byla pojata ve stylu maškarní
merendy se spoustou muziky, divadlem a
samozřejmě i soutěžemi. Do lánské sokolovny
dorazilo bezmála osmdesát dětí v maskách a další
bez nich. A přišli nejen místní, ale i návštěvníci z
Kladna, Nového Strašecí, Tuchlovic, Stochova a
dalších míst.
V patnáct hodin vyhlásila odborná porota tři
nejhezčí masky. Nebylo vůbec jednoduché je
vybrat. Prvenství za masku vodníka nakonec
získala Nikola Melenová z Vašírova, druhá
skončila Šebestová v podání Zory Pospíšilové z
Kladna a třetí čertice Aneta Klimešová z Lán.
Po třech hodinách dovádění, tancování a
soutěžení usedly děti a někteří rodiče před
divadelní scénu, na níž Divadlo Kapsa představilo
pohádku O Palečkovi. Ta již třetí lánskou maškarní
merendu, na níž byl také vytvořen nový rekord v
délce živého 41 metrů dlouhého řetězu z dětí
držících se za ruce, zakončila.
„Návštěvnost mateřského centra Domeček stoupá,
ale musíme neustále pracovat na tom, abychom
nabízeli zajímavý program. Zatím se nám to
myslím daří, z čehož máme pochopitelně radost, ale
neusínáme na vavřínech,“ informovala nás Jana
Drastilová, předsedkyně občanského sdružení
Naše Lány, které Domeček provozuje. A co nabízí
dětská herna? Rodiče se v Domečku mohou
inspirovat k výchově svých dětí a především získat

alternativu na dny, kdy se jim pro jejich ratolesti
nedaří nic nového vymyslet. Je mnoha studiemi
prokázáno, že podobná centra a kluby pomáhají
zejména ženám aktivněji prožívat dobu, kdy jsou se
svými dětmi doma. Umožní jim poznat se či
spřátelit s dalšími maminkami, jak nám potvrdila
jedna z častých návštěvic Domečku Renata
Novotná. Sama do Domečku dojíždí z Tuchlovic 23x týdně a zejména nevynechá středeční dílny. Při
nich už si vyrobila sama glycerinové mýdlo, šperky
z korálků, kartonové krabičky na šperky, svíčky a
řadu keramických předmětů. „Těší mě, že v
dílnách může naprostý laik s radou zkušenějších
vyrobit opravdu vkusný dárek nebo předmět pro
vlastní radost,“ přidává se další z přítomných
návštěvnic Jana Barášková z Tuchlovic. Výrobky
z dílen byly k vidění a zakoupení i na merendě
v prodejním stánku.
„Zbývá jen dodat, že výtěžek z maškarní merendy
použije lánské mateřské centrum na svůj provoz,“
uzavřela rozhovor Jana Drastilová.
Martina Hořejší

SPORTOVNÍ DĚNÍ V LÁNECH

Konec března je i časem, kdy se po zimní
přestávce vracejí na trávníky hřišť i naši
fotbalisté. V posledním březnovém
víkendu zahájí jarní část soutěže i obě
mužstva SK Lány. Jako první se
představí na hřišti soupeře v Jenči hráči
našeho „áčka“. Postavení A-týmu v
tabulce I. b třídy není po podzimní části
soutěže nejlepší, ale tým získal nové
posily, se kterými vás blíže seznámíme v
dubnovém Zpravodaji, a tak věřím, že se
na jaře dostaví i lepší výsledky. Utkání se
hraje v sobotu 28. března od 15.00
hodin.
Naproti tomu lánský B-tým přezimoval
v čele tabulky III. třídy okresního
přeboru a startuje z pozice favorita. Ke
svému prvnímu utkání vyběhnou hráči
„béčka” na domácím hřišti a přivítají
mužstvo Kněževse B. Toto utkání se
hraje v neděli 29. března rovněž od 15.00
hodin.
Věřím, že všichni příznivci lánského
fotbalu si nenechají první zápasy ujít a
přijdou oba týmy podpořit, ať už na hřišti
soupeře nebo na domácím trávníku.
Takže v posledním březnovém víkendu
nashledanou na fotbale a ať zase zní: SK
Lány do toho!
Karel Pleiner

Jarní utkání FC Lány
·
sobota 28. 3. 2009 tým A hraje

od 15.00 hodin v Jenči

Lánští „junioři“ mají za sebou úspěšnou sezónu
V polovině února skončila pro nejmladší
registrované lánské hokejisty – naše juniory –
letošní hokejová sezóna. Mužstvo vedené
zkušenou trojicí trenérů (Ivan Kotál s asistenty
Milošem Jelínkem a Radkem Jirkovským)
odehrálo celkem 12 mistrovských utkání formou 5
turnajů a v konkurenci 5 mužstev se rozhodně
neztratilo.
Od konce září loňského roku se pečlivě každý
víkend připravovali na Zimním stadiónu v
Rakovníku, aby 6. prosince 2008 vstoupili do
historicky prvního meziokresního přeboru žáků.
Všechna utkání byla odehrána na Zimním
stadionu v Hořovicích vždy v jeden den turnajovým způsobem (celkem 5 turnajů).
V celkovém hodnocení skončili na nepopulárním
čtvrtém místě, pouhé dva body od druhého místa a
doplatili na nezkušenost (pro většinu to byla první
mistrovská utkání v jejich kariéře), kde velmi
dobře rozehrané zápasy v závěru takticky
„neohlídali“, a tak trochu smolnými góly prohráli
(celkem třikrát o jednu branku).
Na závěr sezony byli pozváni na turnaj do
Kralovic, kde svoji vzrůstající formu potvrdili
ziskem druhého místa. Krásný pohár, který za toto
umístění obdrželi, je určitě zasloužený nejen za

Jarní část fotbalových soutěží
začíná

·
neděle 29. 3. 2009 tým B hraje

tento turnajový výsledek, ale i za celou sezonu.
A kdo Lány reprezentoval? Brankáři - Doskočil
Jan, Mašek Petr a Zuzjak Patrik, obránci - Balog
David, Beluš Tibor, Čerman David, Jelínek Miloš,
Masák Tomáš, Švácha Tomáš a v útoku Brádka
Ondřej, Havlíček Petr, Hlavatý Michal, Jirkovský
Daniel, Jungmann Luboš, Keller David, Moravec
Michal, Ondřej Jakub, Rigo Štefan a Sedláček Jan.
Nejlepším střelcem našeho mužstva byl Tibor
Beluš se 16 brankami.
Ing. Luděk Slapnička,
předseda oddílu HC Lány

na domácím hřišti od
s Kněževsí B

15 hod

KOUPÍM
Pozemek na výstavbu RD o výměře
600-1000m2 v obci Lány nebo Vašírov.
Případně starší RD vhodný na přestavbu.
Prosím nabídněte.
Králíček Petr tel. 777 88 76 77

družstvo

zápasy

vítězství

remíza

prohra

skóre

body

1.

1.LHC Kralovice

12

6

3

3

26:18

15

2.

Spartak Hořovice

12

6

1

5

39:34

13

3.

Spartak Žebrák

12

6

1

5

29:48

13

4.

HC Lány

12

5

1

6

39:32

11

5.

Berounské Lvice

12

4

0

8

33:34

8
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SPORTOVNÍ DĚNÍ V LÁNECH

Ze Sokola
·
Ze župního přeboru v plavání (konal

se 7.3. v Rakovníku) naši závodníci
přivezli cenné trofeje - Tomáš Fencl 1.
místo, Věrka Drdová 2. místo a
Markéta Masáková 5. místo.
·
V neděli 15. března od 7.30 hodin
bude v sokolovně probíhat krajský
bodovací turnaj starších žáků ve
stolním tenisu. I naše TJ má v „ohni
svá želízka“, přijďte se podívat a
povzbudit je!
·
Na sobotu 4. dubna připravuje oddíl
stolního tenisu turnaj veteránů
ve stolním tenisu. Letos to bude již 20.
ročník Memoriálu J. Skály.
·
V úterý 7. dubna odpoledne bude
zahájen již 3. ročník Lánské
nohejbalové ligy.
·
Kdo z dětí by chtěl změřit své síly
v rámci župy v lehké atletice, ať se
přihlásí u své cvičitelky nejpozději do
10. dubna. Župní přebory se
uskuteční na sletišti v Kladně dne
18. dubna 2009.
Václava Nováková

3. ročník Lánské nohejbalové ligy Open 2009
Tělocvičná jednota Sokol Lány, komise veřejného
pořádku, sportu a mládeže obce Lány a hospoda
Narpa připravily na letošní rok další ročník
populárního nohejbalového klání. Přinášíme
podrobné podmínky soutěže, která je otevřena
všem zájemcům z Lán, Vašírova a okolí.
A.) Základní podmínky
·
ligy se mohou zúčastnit pouze hráči, kteří

Příspěvek pojištěncům
METAL-ALIANCE

nejsou registrováni v žádném nohejbalovém
oddílu, který hraje regionální soutěže
s výjimkou těch hráčů, kteří již v 1. nebo 2.
ročníku ligu hráli;
·
mužstva, která se do 3. ročníku přihlásí, napíší
soupisku, na které bude uveden název
mužstva, jeho kapitán, zástupce kpt a jména
hráčů. Celkem musí soupiska obsahovat 3-7
hráčů, u kapitána a zástupce i tel. číslo (s jejich
svolením).
·
soupiska spolu se startovným, které činí 100,Kč za hráče, musí být odevzdány do 20. března
2009 v hospodě Narpa;
·
každý hráč může hrát během ligy pouze za
mužstvo, ve kterém je uveden na soupisce.
Liga je otevřená i pro mužstva z okolních obcí a
měst.

Jste členy TJ Sokol Lány, chodíte
sportovat a jste pojištěnci zdravotní
pojišťovny Metal-Aliance? Pak je právě
pro vás určen finanční příspěvek, který
pojišťovna vyplácí svým pojištěncům
v rámci preventivních programů. Jak na
něj dosáhnout? Požádejte svého trenéra
– cvičitelku a ti již zařídí, aby vám bylo
vystaveno potvrzení. S ním se pak
dostavíte do pojišťovny. Výše příspěvku
závisí na délce pojistného vztahu
u zdravotní pojišťovny Metal-Aliance.

B.) Sportovní ustanovení
·
3. ročník ligy se bude hrát od 7. dubna 2009 do
16. října 2009;
·
v termínu od 30. července do 24. srpna bude
vyhlášena přestávka, ve které se po dohodě
mužstev budou moci odehrát neodehrané
zápasy, či zápasy předehrát;
·
hrací dny jsou úterý a pátek od 17.00 do 20.00
hodin na hřišti za lánskou sokolovnou (povrch
umělá tráva);
·
k dispozici jsou dvě hřiště; mužstva se utkají

každé s každým v šesti kolech;
·
hraje se na dva vítězné sety do deseti bodů (set

končí stavem 10:9);
·
v případě stavu 1:1 na sety se třetí do stavu 5:5.

Mužstvo, které v uplynulých setech získalo
více bodů, si volí buď stranu nebo podání. Když
bude stav nerozhodný, o volbě rozhodne los.
Za vítězství 2:0 na sety získá mužstvo 3 body,
za vítězství 2:1 získá 2 body a družstvo, které
prohraje 1:2, získá 1 bod.
·
střídání hráčů je možné pouze po sehraném
setu nebo při zranění hráče;
·
v každém hracím dnu určí ředitel ligy ke
každému kurtu dva rozhodčí z jednoho
mužstva;
·
další utkání na každém kurtu budou
rozhodovat vždy dva hráči z poraženého
mužstva;
·
zápisy vede ředitel ligy nebo jeho zástupce a po
ukončení každého utkání ho podepíší oba
kapitáni nebo jejich zástupci;
C.) Organizační ustanovení
·
Pořadí zápasů v každém hracím dnu určí
ředitel LNL nebo jeho zástupce;
·
Každé dva týdny vydá Martin Drábek
zpravodaj o průběhu LNL a pro veřejnost bude
vyvěšovat výsledky do skříňky před lánskou
sokolovnou. Průběžné výsledky budou k
dispozici i na www.narpa.cz.
·
Slavnostní ukončení ligy s vyhlášením
výsledků a předání cen proběhne v pátek 23.
října v 18:00 v hospodě Narpa.
Další informace podá Pavel Slánička (ředitel
soutěže, tel. 313 502 497) a Ernest Kosár
(předseda komise veřejného pořádku, sportu a
mládeže obce Lány, tel. 602 254 280).

Víkendové cvičení s Martinou
Mimořádně v neděli 8. března od 8.45
hodin a pak vždy v sobotu 14. a 28.
března od 9 hodin. 21. března se s
ohledem na ples hasičů cvičení konat
nebude. V dubnu budeme cvičit 11. a 18.
dubna.
REKLAMA

AUTOLAKOVNA
MILAN MELEN
Vašírov 25
Mobil : 607 855 802
E-mail: melenova.jana@seznam.cz

Valná hromada TJ Sokol Lány
Zveme členy a všechny příznivce Sokola na valnou hromadu, která se uskuteční
v pondělí 6. dubna od 18.00 hodin v lánské sokolovně.

Bezděkovští zvou na turnaj ve stolním hokeji
Historicky první ročník turnaje ve stolním
hokeji od výrobce Chemoplast Brno vypukne v
sobotu 25. dubna 2009 v Horním Bezděkově.
Hrát se bude na šesti hřištích v nedávno
zrekonstruované hospůdce Na Hatích. Klání
s názvem Bezděkovská hokejka začne v 10
hodin a pro první tři hráče v pořadí budou
připravené ceny. Trofeje získají i nejlepší

střelec a obránce po odehrání základní části
soutěže. Předpokládaný konec turnaje
odhadují pořadatelé na 16. hodinu. Přijďte se
pobavit a utkat v populární hře, kterou mnozí z
nás znají z dětství. Přihlášky do turnaje můžete
posílat již nyní na e-mailovou adresu:
mahadal@seznam.cz.
Milan Hulínský
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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

