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Lánský odpad za rok 2008 v číslech

Slovo na úvod
Od té doby, co jezdím pracovat do Prahy,
jsem po dlouhé době začal využívat
prostředků hromadné dopravy. Za těch
zhruba třináct let se něco málo změnilo v
technickém vybavení Dopravního
podniku, ale ta nejpodstatnější změna se
udála s cestujícími.
Nedávno jsem cestou z práce seděl ve
dvaadvacítce a na stanici přistoupili dva
noví cestující. Poblíž mě úctyhodný starší
pán, tak mezi sedmdesáti – osmdesáti, a
na vzdálenějším konci vozu paní zhruba
ve stejném věku. Pustil jsem pána
sednout a tramvaj se rozjela. Hned přede
mnou seděl mladý začínající manažer či
bankovní úředník v saku a kravatě, který
něco důležitě datloval na mobilním
telefonu, za mnou tři čtrnáctileté slečny,
které se zcela nepokrytě bavily tím, jak ta
starší paní po rozjetí tramvaje letí přes půl
vozu a zoufale se snaží zachytit některé z
tyčí. Naštěstí kromě mladších nadějí naší
společnosti v tramvaji seděl ještě jeden
pán zhruba mého věku, který paní
zachytil a posadil na své místo.
Často se také setkávám s tím, že na
zastávce čeká školní třída deseti až
čtrnáctiletých dětí. V okamžiku, kdy
tramvaj zastaví, nahrnou se rychle
dovnitř bez ohledu na nohy ostatních
cestujích a rychle obsadí volná místa. Je
jedno, kolik je okolo starých lidí či
těhotných žen. To vše pod dohledem
(stojící) paní učitelky.
Tak jsem si tak vzpomněl na naše školní
roky, kdy nám ve škole kladli na srdce, že v
autobuse máme pustit sednout staršího,
kdy nám i naši rodiče tohle pravidlo
vštěpovali do hlavy. A v duchu si kladu
otázku: Dnes takovými zbytečnostmi už
děti ve škole nezatěžují? Rodiče už své
potomky neučí základní slušnosti?
Nevím. Leccos možná napoví další
příklad. Často vidím babičku přepravující
svého deseti – jedenáctiletého vnoučka,
kterého posadí na volné místo, zatímco
sama nad ním vlaje na tyči.
Nebo jsou dnešní děti natolik jiné, než
jsme byli my?
Karel Pleiner

Druh odpadu
množství (v tunách)
Tuhý komunální odpad
660,0
Biologicky rozložitelný odpad
83,0
Plasty
37,7
Elektronický odpad
0,150
Barvy
0,520
Oleje
0,225
Sklo
18,0
Papír
34,0
Akumulátory
0,371
Pneumatiky
0,010

Děkujeme většině lánských a vašírovských
občanů, kteří třídí odpad ze své domácnosti do
kontejnerů v obci nebo využívají bezplatného
uložení ve sběrném dvoře. Těm, kteří nadále
pálí odpadky ve svých topeništích a na
venkovních ohništích, vzkazujeme: svým
nerozumným počínáním ničíte své zdraví,
svých blízkých a sousedů. Spalováním
komunálního odpadu vznikají karcinogenní
látky, které ohrožují lidské zdraví!
Karel Sklenička

Sběr nebezpečného odpadu
Své domácnosti můžete opět zbavit nebezpečného odpadu, mezi který patří: baterie všech druhů,
včetně olověných akumulátorů, oleje, plechovky
od barev, zářivky, výbojky, kyseliny, zásady, barvy,
ředidla, lepidla, teploměry, pesticidy, fotochemikálie, elektronický odpad, lednice, čisticí
prostředky, zaolejované textilie a nádobky od
sprejů.

Kdy a kde?
Lány u obecního úřadu - sobota 30. května
2008 od 9.20 – 10.00 hodin
Vašírov u zastávky ČSAD - sobota 30. května
od 10.10 – 10.40 hodin

Autobusová zastávka
Obecní zastupitelstvo rozhodlo o likvidaci
stávající autobusové zastávky na Masarykově
náměstí v Lánech a o úpravě okolní plochy.
Likvidaci a odvoz staré zastávky provedli
pracovníci Školního zemědělského podniku
v Lánech začátkem měsíce května. Celý prostor
zastávky včetně přilehlého chodníku a zeleně
mezi chodníkem a pozemkem manželů Řádových
bude zrekonstruován. Stávající vývěsní skříňky a
výlepové plochy budou odstraněny a nahrazeny
novými. Nová autobusová zastávka a stavební

úpravy budou řešeny tak, aby se v budoucnu
po dokončení obchvatu a převzetí komunikace
II/236 do majetku obce, mohlo provést konečné
dořešení dopravy na Masarykově náměstí, které
povede k celkovému zklidnění dopravy v centru
obce. Dopravní společnosti ČSAD Kladno a
ANEXIA Rakovník byly o připravované akci
předem informovány. Prosíme cestující veřejnost
o porozumění a vstřícnost po dobu této rekonstrukce.
Karel Sklenička

Lány vlastní pozemek pro chodník na Slovanku
Pozemek pro plánovou výstavbu chodníku z Lán
na Slovanku byl již zaplacen a je v majetku obce.
Je objednáno zpracování projektové dokumentace u Ing. Křižákové. Po vypracování projektové
dokumentace bude zažádáno o územní rozhod-

nutí a stavební povolení. Řízení nelze sloučit,
protože územní rozhodnutí vydává Stavební úřad
v Novém Strašecí a stavební povolení odbor
dopravy Magistrátu města Kladna.

POZVÁNKA NA MÁJOVOU VESELICI
V sobotu 30. května 2009 uspořádá obec Lány se Sborem dobrovolných hasičů a Obcí
baráčnickou staročeskou veselici v duchu Staročeských Májů.
V letošním roce jsme od Středočeského kraje neobdrželi finanční příspěvek na žádnou z
kulturních akcí, proto jsme nuceni rozsah některých programů uskrovnit. Bohužel ani Májům se
úsporná opatření nevyhnou. Máje nezačnou tradičním dopoledním průvodem obcí s muzikou na
povoze, ale od 18 hod. vás zveme na náves před Hospodu Narpa, kde začne Májová veselice. K
poslechu i tanci bude nejprve hrát dechovka a K-Band Josefa Husáka, který znáte již z loňské
Májové veselice. Na lánské návsi bude opět stát máj a odvážní budou moci odpoledne soutěžit v
lezení na máj pro hodnotné ceny na ní zavěšené.
Všichni jste srdečně zváni.
Eva Havelková
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Dětské hřiště ve Vašírově
A. Hlavsová seznámila na poslední
pracovní poradě ostatní zastupitele s
návrhem darovací smlouvy od firmy
Švácha - Zahrady vašich snů, v částce
Kč 30 000,-. Firma Švácha - Zahrady
vašich snů dodala na podzim loňského
roku a v jarních měsících letošního roku
zeleň na zrekonstruované dětské hřiště
ve Vašírově a provedla osetí travním
semenem. Na příštím veřejném zasedání
budou zastupitelé o znění darovací
smlouvy hlasovat.

Nový písek a mobilní WC
na dětské hřiště
Na dětské hřiště v Lánech a ve Vašírově
byl dovezen nový písek. Současně byl na
lánské hřiště objednán mobilní WC od
firmy JOHNNY SERVIS.

Poplatek za hrobové místo
V letošním roce začíná další pětiletá
doba na zaplacení nájmu za hrobová
místa na hřbitově v Lánech. Poplatek je
splatný v hotovosti do konce května 2009
na Obecním úřadu v Lánech.

Starý papír věnujte základní
škole
Na středu 27. května od 14.00 do 17.00
hodin vyhlašuje Základní škola v Lánech
2. organizovaný sběr starého papíru.
Papír můžete přivézt ke škole do
prostoru u tělocvičny (je přístupný pro
automobily z ulice Za Špýcharem).

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Soutěž ROZKVETLÁ VESNICE začala
Komise veřejného pořádku, sportu a mládeže pro
velký úspěch a zájem občanů o první ročník
vyhlasila na měsíce duben, květen a červen roku
2009 druhý ročník soutěže „Rozkvetlá vesnice“.
Odborná porota, ve které jsou zastoupeni
členové základní organizace Českého
zahrádkářského svazu v Lánech, komise
veřejného pořádku, sportu a mládeže,
předseda komise životního prostředí OÚ
v Lánech 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 pět majitelů nemovitostí s nejhezčí
květinovou výzdobou budou připraveny
ceny v podobě dárkových poukazů v
hobby marketu BAUMAX.
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).
JUDr. Ernest Kosár,
Komise veřejného pořádku, sportu a mládeže

Křížek na hřbitově
Křížek z lánského hřbitova, který stál na
pískovcovém podstavci uprostřed vstupní cesty
pod velkým košatým jasanem, je v současné době
uložen v obecní stodole a je připraven na opravu.
Je zhotovený z litiny a byl podložený dřevem. Zub
času zapracoval, dřevo shnilo a silný vítr způsobil
rozlomení křížku.
Lánský hřbitov je chráněná kulturní památka, a

proto je třeba k opravě přistupovat velice citlivě.
Oslovili jsme akademického sochaře pana
Turského (restauroval mj. sochy v parčíku u
sokolovny), aby zpracoval studii, která bude
zahrnovat pracovní postup opravy. Ostatní je již
otázkou času.
Alena Hlavsová

Přemístění kontejnerů na hřbitově
Kontejnery na odpad ze hřbitova umístěné u
vchodu na hřbitov byly odstraněny a nový
velkoobjemový kontejner byl umístěn na nový
hřbitov. Zlepší se tak celkový dojem při vstupu na
hřbitov a věříme, že návštěvníci lánského
hřbitova i místní občané budou v plné míře
využívat k odkládání odpadu pouze tento nový
kontejner. Dva malé kontejnery bývaly v

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.
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

šířka inzerátů 56, 62, 92, 129, 192 mm,
výška dle požadované plochy

období jarních svátků a vánoc často přeplněné a
nedařilo se je rychle odvézt.
Pro zlepšení přístupu ke kontejneru byla
objednána výroba schůdků a zábradlí, které
budou v co nejkratším termínu zabudovány.
Václav Fencl
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SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
6. ročník Lánských slavností se blíží!
Letos vykročí slavnosti do šestého ročníku a bez
nadsázky si myslím, že za dobu své existence si
získaly mnoho diváků, kteří přicházejí za pestrou
kulturní mozaikou jednu červnovou sobotu do
hotelu Classic. Cílem slavností bylo od počátku
poskytnout prostor lánské veřejnosti k představení
dovedností, umění a řemesla. Také zájem škol a
amatérských souborů z nejbližšího okolí je stále
větší. Na jejich vystoupení se přijďte podívat v
sobotu 20. června 2009 od 10.00 do 18.00 hodin.
Své stálé místo na slavnostech mají žáci lánské
školy i školky, lánští zahrádkáři a lodní modeláři,
cvičenky TJ Sokol Lány a soubory Základní
umělecké školy v Novém Strašecí. A na co se
můžete těšit?
·
šermířská vystoupení skupiny Thorax;
·
jedinečný dixieland kapely Brass Band z

Rakovníka
·
výstavu originálních květinových aranžmá

lánských zahrádkářů;

·
vystoupení lánských dětí ze Základní umělecké

školy ve Stochově;
·
představení žáků Základní školy v Lánech a

dětí z lánské mateřské školy;
·
pohádky pro děti rakovnického loutkového

divadla Za branou;
·
lidové a historické tance a divadelní

představení dětí ze Základní umělecké školy v
Novém Strašecí;
·
country tance souboru Klobouček;
·
vystoupení oddílu aerobiku TJ Sokol Lány pod

vedením Báry Ladrové;
·
řemeslný jarmark s prodejem a ukázkami

tradičních řemesel.
Slavnosti budou pokračovat i ve večerních
hodinách taneční zábavou pod širým nebem v
atriu hotelu Classic za hudebního doprovodu
kapely V pantoflích od 20.00 do 02.00 hodin.
Srdečně Vás zveme na program slavností.
Martina Hořejší,
koordinátorka Lánských letních slavností

Šmahelové a účesů od Jany Masákové;

Koncert na počest lánského rodáka Františka Pošty

Lánský rodák František Pošta se narodil 22. srpna
1919 v Lánech a zemřel roku 1991. Po studiích na
pražské konzervatoři byl jmenován členem České
filharmonie. V roce 1953 se stal profesorem
pražské konzervatoře, kde vychoval celou

generaci špičkových kontrabasistů. Rovněž
koncertně vystupoval s našimi předními
komorními soubory (např. Smetanovým
kvartetem atp.). Osobnost Františka Pošty určitě
patří mezi nejvýznamnější kontrabasisty 20.
století.
Vstupenky na koncert budou v předprodeji na
Obecním úřadu v Lánech počátkem června.
Martina Hořejší,
koordinátorka Lánských letních slavností

Tyršata na apríla v Mladé Boleslavi
První dubnový den byl pro dětský divadelní soubor
Tyršata příležitostí reprezentovat naši obec v
rámci Středočeského kraje. Děti se zúčastnily s
představením 'S úsměvem jde všechno líp'
divadelní přehlídky Festival pana Pipa v Mladé
Boleslavi a rozhodně nám ostudu neudělaly. V
květnu je čeká i další přehlídka v Lázních Toušeň.
Na apríla jsme ráno naskládali celý soubor do pěti
aut a vyrazili do Mladé Boleslavi. Ve zdejším
divadélku Pavilón, které je celé vyzdobené
kresbami známého karikaturisty Stanislava
Holého, se konal dětský divadelní festival, který
nese název podle jedné z jeho postaviček – Festival
pana Pipa.
Zúčastnily se ho dětské soubory z celého
Středočeského kraje ať už v rámci zájmové
činnosti dětí, nebo soubory ze základních
uměleckých škol. Lánské děti sem jely s
muzikálem autorů Karla Pleinera a Mirka Píši

V měsíci květnu 2009 blahopřejeme k
významnému jubileu těmto občanům:
Koželuhová Květa z Vašírova; Stloukal
Alois, ul. Lesní; Gebhart Dobroslav, ul.
Polní; Barochová Hedvika z Vašírova;
Jirkovský Václav z Vašírova; Nováková
Lidmila, ul. Křivoklátská; Micka
František, ul. U Špýcharu; Martinek
Bohumil, ul. Berounská; Hamouz Pavel,
ul. Školní; Smolová Jaroslava, ul. Čs.
armády; Gebhartová Marie, ul. Polní;
Jonáková Jitka z Vašírova; Milfait Václav,
ul. Berounská; Masák Ladislav, ul.
Školní; Kouglová Miloslava, ul. Školní;
Hrotíková Miroslava z Vašírova.

·
lodní modeláře na Židovském rybníku;

·
módní přehlídku společenských modelů Lucie

Koncertem, tradičně zahajujícím Lánské letní
slavnosti, si letos připomeneme 90 let od narození
virtuóza na kontrabas Františka Pošty. Slavnostní
koncert, nad kterým přijala záštitu paní Livia
Klausová, se uskuteční v pátek 19. června 2009 od
18.00 hodin v lánském kostele.

Blahopřejeme

„S úsměvem jde všechno líp“, který s nimi
nastudoval režisér a zároveň vedoucí souboru
Roman Havelka. Po téměř tříletém hraní
předvedla Tyršata představení zahrané s lehkostí a
přehledem. I odborná porota vysoko ocenila jejich
přirozené herecké výkony. Také děti z
boleslavských škol příběh, který odráží aktuální
dění na dnešní škole a zabývá se vztahem mezi
rodiči a dětmi, skutečně zaujal. Velmi silným
okamžikem byl závěr představení, kdy naši mladí
herci při poslední písničce vyšli mezi dětské diváky
a strhli je ke společnému tanci.
Teď už se Tyršata připravují na další přehlídku,
která je čeká 23. května. Tentokrát půjde o
reprezentaci naší obce v celostátním měřítku,
protože děti pojedou na VI. národní přehlídku
sokolských divadel v Lázních Toušeň. Takže,
Tyršata, zlomte vaz!
Karel Pleiner

Vzpomínka
V měsíci březnu 2009 nás opustil pan
Miroslav Krátký z Lán.

Muzeum T. G. M. v Lánech zve
·
5. 5. 2009 - 30. 5.2009 na výstavu

Jiřiny Hankeová - Jedno místo,
fotografie
·
4. 6. 2009 od 17.00 hodin v rámci
Kinokavárny na film Kozí příběh
·
5. 6. 2009 od 18.00 hodin na koncert
beatové skupiny Modří raci

Muzejní noc v Muzeu TGM
v Rakovníku
Muzeum TGM v Rakovníku Vás srdečně
zve na muzejní noc tentokrát na téma
„Velká hospodářská krize“, kterou
pořádá v sobotu 16. května 2009 od
19.00 do 00.00 hodin. Na nádvoří muzea
budou připraveny ochutnávky jídel z
doby krize a hudební ukázky na
harmoniku, kytaru a flašinet. Ve Vysoké
bráně bude od 21.00–23.00 hodin
strašit.

V Lánech vznikl pěvecký sbor
Osmnáct zájemců o sborový zpěv se
sešlo na prvním setkání 25. dubna 2009 v
lánské sokolovně a založilo tak smíšený
pěvecký sbor. Jeho sbormistrem je
sólista opery Národního divadla pan
Vladislav Doležal, který je našim novým
sousedem. Scházet se budeme jednou za
týden v úterý od 18.00 hodin na obecním
úřadě a uvítáme další zájemce z řad žen i
mužů. Každý, kdo rád zpívá, je vítán, a to
i lidé z okolních obcí a měst. Pokud máte
nejprve otázky, napište na email
RomanHavelka@email.cz.
Roman Havelka, vedoucí
Divadelního spolku TYRŠ Lány
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Kalendář akcí květen,
červen 2009
·
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)
·
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)
·
30.5. Májová veselice na náměstí v
Lánech
·
1.6. Oslava Mezinárodního dne dětí v
Mateřské škole Lány (MŠ Lány)
·
10. - 12. 6. 2. Olympiáda dětí a
mláděže (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)
Souhrn všech akcí v Lánech v dalších
měsících najdete na internetových
stránkách www.lany.cz pod odkazem
Kalendář akcí.

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
Práce na studánce u Betynky pokračují
V loňském roce se členové Občanského sdružení
LÁNY A VAŠÍROV - ZDRAVÝ PROSTOR PRO
ŽIVOT rozhodli svépomocí rekultivovat a upravit
okolí studánky ve valu u pole pod Betynkou na
příjemný cíl procházek, místo pro odpočinek s
lavičkami. V letošním roce budou práce na
studánce pokračovat a sdružení plánuje
uspořádat během roku u studánky i akci s názvem
Otvírání studánky.
V první fázi v říjnu loňského roku členové
sdružení v rámci brigády křovinořezem, který
zapůjčila obec, zbavili okolí studánky
nevzhledného hustého chroští a náletů,
vykořenili plevel a upravili zeminu. Znovu tak
mohou dýchat stromy, trnky i bezinky a odhalil se
přístup z cesty nad pramenem. Ze samotné
studánky a jejího odtoku jsme odstranili nejhorší
nánosy bahna. Letos bychom chtěli v práci
pokračovat, proto jsme se s majitelem pozemku
panem Ing. Václavem Šindelářem dohodli na
postupu, který nám doporučil pan arch. Doležal.
Bude třeba zbavit studánku bahna, dozdít ji a
omítnout, vysypat dno kačírkem a zlepšit
průchodnost odtoku, který zakončíme
trativodem atd.
Studánka by se tak mohla stát dalším

z příjemných cílů procházek v okolí Lán s
lavičkami i třeba informační cedulí s historií
místa. Samozřejmě na závěr necháme udělat i
rozbor vody a upozornění, zda je voda pitná, či
nikoliv. To bude součástí infotabule.
Přestože okolí studánky ještě nebude úplně
hotovo, rádi bychom v průběhu roku uspořádali
pro širokou veřejnost u pramene malou slavnost Otevírání studánky - setkání s menším
doprovodným programem. Na tuto akci jsme ve
spolupráci s obcí zažádali o grant u
Středočeského kraje, bohužel jsme neuspěli,
proto budeme hledat zdroje jinde.
V budoucnu bychom také rádi upravili prostor
tzv. Paraplíčka na okraji lesa při cestě na Pánovu
louku, které je památným místem
připomínajícím vyznamenání ruských vojínů na
konci 2. sv. války.
Uvítali bychom další dobrovolníky, kteří by nám v
našem úsilí chtěli pomoci. Hlásit se mohou na
telefon 777 563 191 či email
RomanHavelka@email.cz. Uvítáme jakoukoliv
odbornou, finanční či materiální pomoc.
Roman Havelka,
předseda Občanského sdružení
LÁNY A VAŠÍROV - ZDRAVÝ PROSTOR PRO ŽIVOT

Velikonoce v Mateřské škole Lány
V letošním roce byl v mateřské škole vyhlášen již
třetí ročník „Velké velikonoční soutěže“ o největší
počet navléknutých barevných velikonočních
vajec na jedné šňůře.
Loňský rekord byl 1000 malovaných navlečených
vajíček. Po ukončení soutěže a jejím vyhodnocení
jsme věděli, že loňský rekord překonán nebyl.
Letošní ročník vyhrál opět rodinný tým vedený
Anetou Klimešovou s počtem vajec 384 kusů,
druhý skončil rodinný tým vedený Matějem
Rýglem, který navlékl 201 vajíček. Na třetím
místě byl tým rodiny Štýbrů, vedený jejich synem
Václavem. Štýbrovi navlékli 92 vajíček.
Zúčastnilo se 19 dětí se svými nejbližšími, kteří
dohromady navlékli 1392 vajec.
Ale nejen touto soutěží žila naše mateřská škola.
Předvelikonoční období bylo naplněno
zajímavým programem připraveným v
jednotlivých třídách pro děti od těch nejmenších
až po předškoláky. Děti barvily vajíčka, tvořily

různé velikonoční dekorace, učily se písničky a
velikonoční koledy. Pro předškoláky byla navíc
připravena ve spolupráci se školní družinou
Základní školy v Lánech jarní hra „Se zajíčkem za
vajíčkem“. Zkrátka děti se nenudily a užívaly si
toto překrásné jarní období plné sluníčka, barev a
zábavy.
Jiřina Věrnochová

Na co se těšíme v měsíci květnu a červnu v mateřské škole
·
4. 5. Pohádka ,,Zvířátka a loupežníci“

/A.Bílik/
·
6. 5. Vystoupení dětí pro DPS Lány
·
7. 5. Návštěva v knihovně Sluníčka a ve
školní družině
·
11.5. Fotografování dětí „DRAČEK“
·
13.5. Polodenní pěší výlet do ,,Obůrky“
·
Oslava Mezinárodního dne dětí s ZKO Lány
(datum není dosud určen)

·
1. 6. od 15.00 hodin „Hudební odpoledne s

programem“ – Mezinárodní den dětí
·
8. 6. odjezd v 7.30 Školní celodenní výlet –

Pohádkový hrad Točník
·
15.6. – 19.6. Poslední školkování
·
20.6. vystoupení dětí na Lánských letních
slavnostech
·
22.6. – 25.6. výlet Emilovna

Prázdninový provoz
mateřské školky
Z důvodu rozsáhlé rekonstrukce lánské mateřské
školky a lánské základní školy bude mateřská
školka zavřena v období od 29. 6. 2009 do 21. 8.
2009.
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·
31. 3. – se konalo 10. zasedání Školské rady.
·
7. 4. – děti navštěvující kroužek Dovedné

ručičky navštívily galerii pana Karla Kellnera.
·
8. 4. – 9. třída navštívila v rámci výuky dějepisu

Muzeum komunismu v Praze.
·
8. 4. – po úspěšně zvládnutém školním kole

soutěže Matematická olympiáda v kategorii 6.
tříd postoupily žákyně Kristýna Belušová a
Karolína Poštová do okresního kola soutěže,
které se konalo na 4. ZŠ v Kladně. Kristýna
zabodovala a stanula na místě nejvyšším.
Jméno její a lánské školy tak zazářilo na prvním
řádku výsledkové listiny. Karolína se umístila
na pěkném sedmnáctém místě. Děvčatům
děkuji za výbornou reprezentaci školy.
·
15. 4. – s vedením školy se sešli zástupci 2. – 9.
třídy; od 18.00 se konala schůzka vedení školy a
Výboru rodičů SRPDŠ.
·
16. 4. – naše školní družina společně s
mateřskou školou uspořádala zábavné
sportovní odpoledne „Se zajíčkem za
vajíčkem“. Děti rozdělené do družstev se vydaly
hledat pelíšky zajíčků, ve kterých od zajíčků
dostávaly úkoly. Za jejich splnění byly
odměněny zdravým mlsáním, ale i sladkostmi.
·
16. 4. – v dopoledních hodinách se konala
vernisáž výstavy „Nově ve školních družinách“
v Památníku Lidice, které jsme se zúčastnili. Na
výstavě se podílí i žáci naší školní družiny.
Výstava je plná nápadů a inspirace. Pokud
budete mít cestu kolem, určitě stojí za
zhlédnutí.
·
16. 4. – do školy přijel pan Michal Táborský z
Berouna. Vysvětlil dětem, jaké jsou druhy
jízdních kol, na co si dát pozor při koupi nového
kola, jak doplnit povinnou výbavu a jak je
důležité nosit cyklistickou přilbu. Ti zdatnější si
zkusili výměnu pláště a duše.
·
17. 4. – žáky 4. třídy v letošním školním roce již
podruhé navštívila se svým programem
lektorka dopravní výchovy z Labyrintu z
Kladna.
·
20. 4. – žáci 4. a 5. třídy navštívili v odpoledních
hodinách v rámci výuky výtvarné výchovy
galerii pana Karla Kellnera.
·
21. 4. – děti ze zájmového kroužku Toulky
historií se toulaly a kochaly krásami Petřína.
·
22. 4. – teoretické znalosti z dopravní výchovy
si žáci 4. třídy ověřili i prakticky na dopravním
hřišti 12. ZŠ v Kladně.
·
22. 4. – na třídních schůzkách se hodnotil
prospěch a chování dětí ve 3. čtvrtletí školního
roku.
·
23. 4. – prvňáci i třeťáci navštívili skansen v
Přerově nad Labem, kde se koná tradiční
výstava „Jaro na vsi“. Dozvěděli se např. o
slavení konce masopustu, staročeské
zabijačce, svátečních pokrmech, starodávných

zvycích souvisejících s
oslavou příchodu jara a
mnoho dalších
zajímavostí.
·
24. 4. – v knihovně školy se
žáci 3. – 8. třídy setkali s
lánským rodákem panem
Karlem Kellnerem, který
od roku 1984 žije v
Brisbane v Austrálii. Právě Austrálie byla
tématem dopoledního povídání. Žáci zhlédli
přírodopisný film, který pan Kellner
obohacoval vlastními zkušenostmi, poznatky a
zážitky ze života u protinožců, dětem
odpověděl na všechny zvídavé otázky. Panu
Kellnerovi děkuji za čas věnovaný dětem.
·
24. 4. – v pátek jsme nechali odvézt starý papír,
který škole průběžně během roku věnují
převážně lánští občané. A sbíráme dál! Na
středu 27. května od 14.00 do 17.00
vyhlašujeme v tomto školním roce již 2.
organizovaný sběr starého papíru. Papír se
odevzdává ve škole v prostoru u tělocvičny.
·
Do výtvarné soutěže s názvem „Požární
ochrana očima dětí“jsme přispěli v kategorii
ZŠ 2 (žáci 3. – 5. ročníku) třemi obrázky. Děti
měly výtvarně ztvárnit pomoc hasičů při
haváriích, nehodách, živelných pohromách,
zážitky ze zájmové činnosti mládeže nebo měly
zachytit poznatky o příčinách požárů.
·
Školní družina získala čestné uznání za účast v
soutěži „O nejkrásnější novostrašeckou
kraslici“.
·
Ve středu 10. června 2009 bude v 8.00 v
areálu TJ Sokol Lány slavnostně zahájena
2. Olympiáda dětí a mládeže, která potrvá do
pátku 12. června, kdy bude zakončena ve 12.15
hodin vyhodnocením a předáním cen
absolutním vítězům ve všech kategoriích. Pro
děti 1. i 2. stupně jsou připraveny atletické
disciplíny a míčové hry.
Ve středu se utkají žáci 1. stupně, čtvrtek a pátek je
vyhrazen pro sportovní klání žáků 2. stupně.
Vítězové jednotlivých disciplín budou vyhlašováni
ihned po skončení každé soutěže.
Rodiče a sportovní fanoušci, přijďte podpořit naše
malé i velké závodníky!
Iveta Vrabcová

Formule zvítězily
Velmi úspěšně si vedou aerobičky z týmu Báry
Ladrové pod Tělocvičnou jednotou Sokol Lány.
V neděli 5. dubna na soutěži týmů aerobiku
obsadily skvělé 1. místo se sestavou Formule.
Hned nato 19. dubna v Roudnici nad Labem na
soutěži nazvané "Pohybem proti drogám", kde
soutěžily jak s Formulí, tak i novou sestavou
Mamma Mia a ve velké konkurenci se
probojovaly až do finale. A kdo že to za Lány
závodí? Vedle Báry Ladrové je to Štěpánka
Putíková, Karolína Matějková, Helena
Civínová, Lenka Franková a Zuzana
Moczonokyová. Děvčatům upřimně
blahopřejeme. Cvičitelce Báře děkujeme za
přípravu vystoupení a držíme palce v dalších
soutěžích.
Václava Nováková

Lánský den plný her

Pestré odpoledne plné her pro děti,
rodiče a prarodiče připravuje občanské
sdružení Naše Lány na sobotu 30. května
2009. Od 13.00 do 18.00 hodin budou v
prostorách dětského hřiště u Židovského rybníka připravené soutěže v
dovednosti, šikovnosti, odvaze a
rychlosti. Odměnou pro děti budou
lánské dukáty pro nákup v jarmarečním
stánku a dobrý pocit z příjemně
stráveného odpoledne. Pro všechny
návštěvníky bude připravené občerstvení s posezením a hudbou k poslechu.
Během odpoledne zahrají na elektronické klávesy lánské děti navštěvující
Základní uměleckou školu ve Stochově.
Svou účast přislíbila společnost EKOKOM a.s. s pojízdnou výstavou o
zpracování a recyklaci odpadů – Tonda
obal na cestách. A jednou z hlavních cen,
kterou mohou děti vyhrát, bude
Osvědčení k řízení modelu lodě
na Židovském rybníku. Na realizaci akce
se podílejí Modelářský klub Lány a okolí,
Vlastenecko-dobročinná obec baráčníků Lány-Vašírov a Obec Lány. Podrobný
program akce najdete ve druhé polovině
měsíce května ve svých poštovních
schránkách nebo na internetu www.lany.cz pod odkazem občanského sdružení
Naše Lány.
Srdečně Vás zveme na lánské hřiště.
Jana Drastilová
občanské sdružení Naše Lány
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Z HISTORIE NAŠÍ OBCE
Anče, Kubo, hajnej : Nestát, nevočumovat, dělat!
Na Přehledné mapě státního statku Lány podle stavu počátkem roku 1929
je v Lánské oboře u Masarykovy cesty mezi Červenou mýtí1 a Kouglovou
ohrádkou uvedeno pomístní pojmenování U čumila.
Když prý zavítal do lánského zámku významný host, který se chystal na
lov, dovezli ho kočárem až do samé honitby, kde už na něj čekal u
mohutného dubu hajný, jenž mu měl dělat lovecký doprovod. Snad proto,
že hajný míval při čekání dlouhou chvíli a stále vyhlížel (tedy lidově
čuměl2)3, kdy se už objeví ekvipáž, bylo jeho stanoviště pojmenováno
U čumila. Na dubu, který prý přímo nesl dřevěnou tabulku s tímto
označením, bývala i schránka s úlomky, aby byly při ruce, až bude potřeba
je obřadně předat úspěšnému střelci4.
Čumilská stanoviště údajně bývala v těchto místech uprostřed oborní
honitby dokonce dvě : U prvního čumila a U druhýho čumila.
Václav Vodvářka, lánský písmák

Dub u Čumila bohužel v roce 2007 porazila vichřice Kyrill. Protože však lesní
hospodáři znají jeho historii, odpočívá dál v lánské oboře v ležaté poloze.
Fotografii s laskavým svolením ředitele Lesní správy Ing. Jandy do Lánského
zpravodaje udělal Ing. Robin Ambrož.

Neúrodné obecní pozemky při hranici katastru, které se neoraly (nebyly to
tedy obdělávané role) a které sloužily k veřejné pastvě dobytka, to byla
/pomnožná/ draha, lada, /v/občiny nebo též kopaniny. Draha nejsou na
Novostrašecku neznámá, ale přímo na lánském katastru se tak snad nikdy
nikde přímo neříkalo. Zato lada, vobčiny a kopaninu naši předkové užívali:
doslovně k pastvě i abstraktně s pomyslným velkým písmenem coby
traťová pojmenování.
Lada se táhla po levé /západní/ straně nynější silnice z Lán na Slovanku
vode dvora až skoro k lihovaru. Rozkládala se při západní a severozápadní
hranici lánského katastru: na západě a severozápadě je ukončovalo právě
katastrální rozmezí mezi lánskými a vašírovskými pozemky.
Podstatné jméno lado existuje sice i v čísle jednotném rodu středního (to
jedno travnaté lado, s tím neúrodným ladem…), ale zpravidla se používá v
plurále coby podstatné jméno pomnožné (ta dvě lánská travnatá lada, na
těch travnatých ladech, s těmi neúrodnými lady …)5. Původní význam
tohoto slova byl neobdělávaná země nikoho: o něčem nevyužívaném a
zanedbaném se dodnes říká, že to leží ladem (v některých nářečích prý to
leží hladem)6.
Pomístní název Lada je zanesen ještě na „Přehledové mapě státního
statku Lány podle stavu počátkem roku 1929“, ale dnešním Láňákům,
když je mrzká náhoda občas donutí jít pěšky na Slovanku, už patrně vůbec
nic neříká.
Jinak je to s obecně známým traťovým pojmenováním Kopanina, které
bylo dokonce nově zafixováno i v úředním názvu jedné nové lánské ulice.
To poprvé čteme v tereziánském katastru k roku 1715, kde stojí černé na
bílém lánské pomístní označení Bey der Kopanina7. Josefínský katastr z
roku 1787, zachycující stav z roku 1785, pak uvádí v Lánech šesté položení

Na Vobčinách neb Na kopanině - od lesa V koutě naproti Starému zámku
až ke konci Doušova pole8. V roce 1852 je uváděno pole manželů
Jirkovských z Vašírova čp. 4, řečené Na kopaninách, které od nich
vykoupil kníže Fürstenberk za účelem zřízení lomu9.
Je sympatické, že se dodnes udržuje tradice a že pojmenování Kopanina
nesešlo z uší ani z mysli, avšak nic obzvlášť elegantního se za ním
neskrývá. Kopaniny, to bývaly špatné pozemky, kopané, obdělávatelné
tedy nikoli pluhem, nýbrž jen motykou10. Běžte se na lánskou Kopaninu
podívat: dlouhé táhlé příkré k severu stoupající návrší táhnoucí se vod
lipky /vod paneláků/ směrem k západu pod skálou až k Betynce a skoro k
Bílý cestě. Když pomineme Reichlovic zahradu (ovocný sad vysázený už
roku 1926 panem Antonínem Reichlem a dodnes sloužící svému účelu a
rodině svého zakladatele), je celá Kopanina neobdělávaný zatravněný (a
hlavně silně zaplevelený) pozemek. Brzy na jaře září do dálky zlatem
nesčetných pampelišek, a když smetánky odkvetou, je celá stráň bílá jejich
chmýřím. Orat Kopaninu vinou strmého stoupání nelze, a i kdyby si někdo
v minulosti dal tu práci a okopával ji ručně, moc by si nepomohl, protože
pod mělkou vrstvou ornice by brzy narazil na neúrodnou zvětralou opuku.
Takhle tomu jistě bylo odjakživa11, a tak ladem ležící lánské obecní
pozemky podél severní hranice s vašírovským katastrem sloužily jako
společná pastvina12. Jednak o ně žádný konkrétní hospodář neprojevil
zájem, jednak nějaká občina13 být musela. Prostoru Kopaniny se tedy
říkalo Na vobčinách. Název Na vobčinách, Ve vobčinách se v hospodářských mapách píše stále, ačkoli už ho hodně dlouho nikdo nepoužívá,
zatímco pojmenování Kopanina, které v mapách uváděno není, je stále
živé.
Pokračování textu na str. 7

Kopanina
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Pomístní název Červená mýť uvádí už josefínský katastr k roku 1785
(Zubr, L. : Prameny k dějinám obce Vašírova, s. 11. In : SOA Rakovník, fond Leopold Zubr).
Nomen omen : viz u A. P. Čechova policejní inspektor Očumelov v povídce „Chameleon“.
Ono mu konec konců chudákovi nic jiného ani nezbývalo. Pán může mít oblečení, chování i
manýry nezodpovědného vandráka, ale panskej kočí a panskej hajnej musejí být jako ze
škatulky a musejí stále viset na háčku.
Tradice úlomků je velmi zajímavá. Chtěl jsem ji tu vylíčit, ale Ing. Zdeněk Ešner mě
přesvědčil, že je to složitá věda sahající až ke keltským tradicím. Ponechám to tedy raději
někomu povolanějšímu, někomu z Eustachova či Hubertova cechu.
Jestliže se tedy na Šumavě nově říká, že někdo bydlí v Borový Ladě a jede do Borový Lady, je to
špatně. I kdybychom přistoupili na to, že podstatné jméno lado lze užít v čísle j e d n o t n é m ,
museli bychom ho užít v rodě středním a říkat, že bydlíme v Borovym Ladu a jedeme do
Borovýho Lada – a to by bylo pěkně proti srsti, že? Náležitá je zde pouze pomnožná
podoba, že totiž bydlíme v Borovejch Ladech a jedeme do Borovejch Lad.
Machek, Václav: Etymologický slovník jazyka českého, Academia, Praha 1971.
Šmilauer, Vladimír a kol.: Čeština všední i nevšední, Academia, Praha 1972, s. 235-236.
Zubr, L.: Prameny k dějinám obce Lány, s. 26. In : SOA Rakovník, fond Leopold Zubr.
Zubr, L. : Prameny k dějinám obce Lány, s. 40. In : SOA Rakovník, fond Leopold Zubr.

Na Přehledové mapě státního statku Lány podle stavu počátkem roku 1929 se pojmenování
Kopanina neobjevuje, pomístní označení V občinách ano.
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Zubr, L.: Prameny k dějinám obce Vašírova, s. 41. In : SOA Rakovník, fond Leopold Zubr.
Machek, Václav: Etymologický slovník jazyka českého, Academia, Praha 1971, s. 274.
Machek zde též uvádí, že na Moravském Slovácku se užívá výraz kopanice, a to pro
usedlost na horách, vzniklá zkopáním lazů /špatných pozemků/.
Však se také v josefínském katastru k roku 1785 uvádí, že nad polem čkat. 235 býval kamenný
lom patřící k obci vašírovské.
(Zubr, L.: Prameny k dějinám obce Lány, s. 40. In : SOA Rakovník, fond Leopold Zubr.)
Jaký dobytek se zde pásl ? Ponejvíce hovězí. V roce 1715 bylo v Lánech evidováno 15
osedlých /=držitelů pozemků/ a 14 neosedlých /=bezzemků/. Osedlí tehdy chovali celkem 3
koně, 10 volů, 17 krav, 8 jalovic /=samice skotu ve stáří od 6 měsíců do asi 2,5 roku, které
ještě neměly tele/, 18 ovcí, 6 vepřů a 3 kozy. Neosedlí si drželi 2 voly, 15 krav, 17 jalovic, 1
vepře a 19 prasátek.
(Zubr, L.: Prameny k dějinám obce Lány, s. 25,26. In : SOA Rakovník, fond Leopold Zubr.)
Machek, Václav: Etymologický slovník jazyka českého, Academia, Praha 1971, s. 404 –
405..
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Kopanina
Pokračování textu ze str. 6
Pod Kopaninou vede cesta vod lipky na Betynku.
Tahle cesta, to je vlastně pozůstatek tělesa někdejší
Pražsko-lánské koněspřežní dráhy, která tudy
vedla někdy od roku 1830 do sedmdesátých let 19.
století. Koňská dráha, lidově konina, dala téhle
cestě pojmenování: Konina. Někteří lidé se
domnívají, že i samotný pomístní název Kopanina
vznikl z označení Konina v době, kdy už lidé
ztratili povědomí o existenci koněspřežky. Zní to
vcelku logicky – až na to, že koněspřežní železnice
začala fungovat až ve třetině 19. století, ale traťový
název Kopanina je zaznamenán už k roku 1715.
Pod Reichlovic zahradou dlouho stával litinový
křížek na pískovcovém soklu a vedle něj zasadili
Bechnerovi, jimž náležely okolní pozemky, lípu:
1915 15/4 zasadili jsme naši lípu za humny u
Breníkovic meze; též Breníkovi ji zasadili na druhé
straně svého pole, píše v rodinných poznámkách
na přídeští knihy o historických zajímavostech
našeho regionu. Obě lípy, Bechnerovic i
Breníkovic, se zelenají pod Kopaninou stále, avšak
křížek už tam není. Byl silně poškozen a jeho
pozůstatky si pro jistotu převezl Josef Hošek, dědic
Bechnerovic pozemků, na svoji zahradu u
rodinného domku.
Kopanina je odjakživa lánským střediskem
zimních sportů. Když byl sníh (ach, kdeže loňské
sněhy jsou…), lyžovalo se a sáňkovalo na
Reichlovic zahradě, kde řady pravidelně rozsázených ovocných stromů vymezovaly sjezdařské
dráhy pro začátečníky a pro pokročilé. Kdo se chtěl
separovat, měl možnost si ujezdit sjezdovku na
volném svahu dále na západ. Leckdy si kluci
postavili ze sněhu improvizované skokanské
můstky (skokánky) a zde trénovali lety na lyžích.
Když vyrostly u lipky paneláky, chtěly mít
maminky svou drobotinu na dohled z okna
(omladina se stávala také čím dál tím línější udělat

pár kroků od tepla domova), a tudíž se začaly
provozovat zimní sporty hned nad lipkou. Jestliže
to někdo neubrzdil, dojel skoro až domů do
kuchyně …
V současné době je Kopanina také oblíbeným
místem, kam vyvádějí lánští občané venčit své
čtyřnohé přátele. Obecní pastviště se proměnilo ve
veřejný psí výběh. Vím, o čem mluvím: dobrých
deset roků tam téměř denně chodívám se zlatým
retrívrem jménem Nela, který má delší a vznešenější rodokmen než já sám. Ó, jak velice rád bych
byl naším psem … Kromě jiných pejskařů tady
potkávám i elegantní jezdce na neméně elegantních koních (žádní unavení těžcí valaši zapřažení
do vagónů plných dřeva). Říkává se, že nejkrásnější pohled na svět je z koňského hřbetu. To jsem pro
jistotu nezkoušel, ale z Kopaniny má snad
nejkrásnější pohled na Lány a okolí i pouhopouhý
pěšák. (Než se sem od paneláků vystoupá,
můžeme spatřit na severním obzoru Říp, také však
Bezděz s jeho menším bráškou a některé kopce
Českého středohoří – nebudu se pokoušet je
vyjmenovat, protože s krásou by si člověk neměl
tykat - a asi tak třikrát do roka i Ještěd.)
V dohledné době povede od skály napříč
Kopaninou směrem k Betynce silniční obchvat.
Nejdříve se zde na odlehlém konci katastru pásl
dobytek, pak tudy vedla koněspřežka a nyní tudy
budou jezdit těžké kamiony. (A nahoře u skály
startují letadla: sice modely, ale perfektní.) Časy se
mění.
Kopanina už má své oficiální místo v úředním
pojmenování ulice v nové zástavbě. Líbilo by se mi,
kdyby byly podobně zafixovány i související místní
tradice: co takhle třeba ulice K Betynce nebo ulice
Na Koněspřežce ?
PaedDr. Václav Vodvářka, lánský písmák

SPORTOVNÍ DĚNÍ V LÁNECH
Stručně z valné hromady TJ Sokola
Valná hromada TJ Sokol dne 6. dubna jednala za
účasti 36 dospělých členů TJ a dvou hostů. Ve
zprávě starostka zhodnotila činnost v roce 2008.
Vyzdvihla zejména úspěšně dokončenou akci
výměny oken a generálního úklidu v sokolovně,
věnovala se finančnímu zajištění činnosti
v letošním roce. To vůbec nebude jednoduché,
protože dotace Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy, Ministerstva financí i České obce
sokolské jsou pro letošek značně zmrazené. Proto
se TJ letos zaměří na jedinou akci, a to úpravu
terénu ve východní části hřiště (směrem k
Ohradům). Pokud získá TJ grant (výsledky nejsou
dosud známy), provedeme převážně brigádnickou
p r a c í p o d s t a t n é ú p r a v y. Po k u d g r a n t
nedostaneme, bude se jednat pouze o vysázení

dřevin k plotu, úpravu ohniště a opravu vjezdu.
Jednalo se též o úsporách energií v sokolovně a to
zejména při topení. Určitou úsporou by bylo
oddělení větve topení pro galerii v 1. patře, které
využívá Domeček, aby se nemusela vytápět celá
sokolovna. Starostka vyzvala všechny uživatele
sokolovny k maximálnímu šetření všemi
energiemi. V závěru vybídla členy, aby hledali
vhodné kandidáty pro práci ve výboru TJ, protože
příští valná hromada bude volit činovníky na další
tři roky.
Zprávu starostky doplnili zástupci jednotlivých
oddílů, kteří hovořili o sportovní a kulturní
činnosti. Usnesení z valné hromady je zveřejněné
na webu Sokola (www.sokol-lany.cz) a ve vývěsce
před sokolovnou.

Je útočištěm pro rodiče a předškolní děti
s bezpečnou hernou vybavenou pestrými
hračkami.
Máme otevřeno v úterý a ve středu 9 –12
hodin a 14 – 17 hodin a ve čtvrtek 9 – 12
hodin. Podrobný program najdete na
internetových stránkách www.lany.cz
pod odkazem občanského sdružení
Naše Lány.
Vybíráme z programu:
·
Ve středu 13. 5. budeme ve výtvarné
dílně malovat na sklo. Speciálními
barvami můžete ozdobit své vázy,
misky, svícny, které budou po
vypálení v elektrické troubě
nesmývatelné. V dílně bude možné
zakoupit např. skleněné destičky, ze
kterých vyrobíte originální šperk na
zavěšení.
·
Ve čtvrtek 28. května od 9.30 do
12.00 hodin pořádáme besedu V čem
a jak nosit děti s výukou vázání
šátků. Naučíte se vázat šátek a
dozvíte se na co si dát pozor při
nákupu šátku a jiných pomůcek k
nošení dětí. Hlídání pro vaše děti je
zajištěno!
·
Seminář k Programu Babysigns
(jen pro přihlášené) se uskuteční ve
čtvrtek 21. května od 13.00 do 15.00
hodin v Domečku. Více informací o
znakové řeči pro batolata najdete na
této adrese: http://www.batolatka.webgarden.cz/. Seminář povede
Veronika Krupičková, nezávislá
certifikovaná instruktorka. Přihlásit
se můžete u Veroniky na tel. čísle
736772674 nebo e-mailem:
babysigns@centrum.cz.
·
Keramická dílna bude ve středu 20.
a 27. května od 14.00 do 17.00 hodin.
·
Srdečně Vás zveme na IV. Lánský den
plný her, který pořádáme v sobotu
30. května od 13 hodin na dětském
hřišti u Židovského rybníka v Lánech!
Více informací k programu najdete na
str. 5 v tomto zpravodaji.
·
Ve středu 3. a 10. 6. budeme ve
výtvarné dílně savovat textil a
malovat barvami na textil přes
šablony. Předměty k barvení a
savování – např. trička, tašky,
polštářky si každý přinese z domova.
·
V úterý 2. 6. v dopolední výtvarné
dílně (10.00-10.30 hodin) budeme
dělat otisky dětských rukou nebo
nohou do speciální sádry.
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Co se chystá v sokolovně
a v Sokole?
·
Stále pokračuje pravidelné cvičení.
·
Stále hledáme trenéra – vedoucího

pro oddíl florbalu.
·
8. května – Běh vítězství lánským
parkem
·
9. května na hřišti u sokolovny
Memoriál Karla Sláničky v nohejbalu
trojic
·
24. května vystoupení našich
cvičenek na župní akademii ve
Stochově (od 14.00 hodin)
·
15. května – prodejní akce v
sokolovně
·
10. až 12. června – 2. Olympiáda dětí
a mládeže na hřišti u sokolovny
·
13. června – turnaj ve volejbale
Lánská smeč – Memoriál Jitky
Zelenkové

Olympiáda dětí a mládeže 2. ročník
Ve středu 10. června 2009 bude v 8.00 v
areálu TJ Sokol Lány slavnostně
zahájena 2. Olympiáda dětí a mládeže,
která potrvá do pátku 12. června. Ve
středu se utkají žáci 1. stupně, čtvrtek a
pátek je vyhrazen pro sportovní klání
žáků 2. stupně. Děti změří své síly v
atletických disciplínách a míčových
hrách. Vítězové jednotlivých disciplín
budou vyhlašováni ihned po skončení
každé soutěže. Absolutní vítězové ve
všech kategoriích budou vyhlášeni v
pátek 12. června ve 12.15 hodin.
Zveme rodiče a sportovní fanoušky, aby
přišly podpořit naše malé i velké
závodníky!
Mgr. Iveta Vrabcová,
ředitelka základní školy

Lánští nohejbalisté jsou
v okresním přeboru
Poprvé v lánské sportovní historii se
nohejbalové mužstvo TJ Sokola Lány
zúčastní okresního přeboru Kladenska.
V přeboru budou kromě našeho mužstva
startovat tyto oddíly – Novo Kladno,
Kablo Kladno, Sparta Kladno, Stochov
A, Stochov B a Slaný. Na našem hřišti
přivítají naši ve středu 29.4.2009
mužstvo Kablo Kladno. Budou nás
reprezentovat bratři Havlíkové, Tomáš
Masák, Kalonda, Hošek a Stehno.
Pavel Slánička

SPORTOVNÍ DĚNÍ V LÁNECH
Lánské děti měřily síly na kladenském Sletišti
Lehkoatletického župního přeboru se na
kladenském Sletišti dne 18. dubna zúčastnilo 7
našich závodníků (6 dívek a jeden chlapec).
Bohužel chyběli T. Fencl a F. Nódl, kteří byli v
minulých ročnících nejúspěšnější. Ale i tak si
některé naše závodnice nevedly špatně. Věrka
Drdová v kategorii mladších žákyň skončila

sedmá (z 38 závodnic) a Markétka Masáková
šestá (z 26 závodnic). Ostatní účastníci - F. Špás,
K. Trpáková, M. Nováková, V. Janáková a K.
Zaoralová - v silné konkurenci sice nezabodovali,
ale i tak všem děkujeme za reprezentaci naší
tělocvičné jednoty!
Václava Nováková

Nohejbalová liga odstartovala
V úterý 7. dubna 2009 začal již 3. ročník Lánské
nohejbalové ligy, kterého se účastní rekordních
13 mužstev. Po pěti odehraných dnech se začínají
rýsovat favorité na první místa. Patří mezi ně
hlavně vítěz minulého ročníku – mužstvo
HROZBY, které jako jediné ještě neprohrálo.
Dále pak mužstva Veteránů, Úderu, Rychlé smrti
a Draků Lego. Největším překvapením
dosavadního průběhu je vítězství dorostenců nad
mužstvem New Bubu z Nového Strašecí.
Nejdramatičtější utkání proběhlo mezi Úderem a
Draky Lego – 2:1, třetí set 10:9.
Pavel Slánička

Tenisová sezóna začala
Díky pěknému počasí začíná letos tenisová
sezona nebývale brzy. Od začátku dubna začaly
brigády na úpravu kurtů a prakticky od poloviny
dubna jsou kurty připraveny ke hře. V pondělí 23.
dubna také proběhla členská schůze Tenisového
klubu, na které jsme shrnuli uplynulý rok a

nastínili plány pro rok letošní.
Zveme tímto všechny zájemce o tenis do našeho
areálu v Lesní ulici, kde jsou k dispozici tři kurty a
dvě tréninkové stěny.
Petr Moravec, předseda Tenisového klubu Lány

Rozpis fotbalových zápasů
Rozpis zápasů Doma/
týmu A
Výjezd

Soupeř

Začátek Odjezd

Rozpis zápasů Doma/
týmu B
Výjezd

Soupeř

Začátek Odjezd

9. 5.

SO

V

Doksy

17:00

15:30

10. 5.

NE

D

Chrášťany

17:00

17. 5.

NE

V

Senomaty

17:00

15:30

17. 5.

NE

D

Kroučová

17:00

24. 5.

NE

D

Mutějovice

17:00

24. 5.

NE

V

Branov

17:00

31. 5.

NE

V

Slaný

17:00

31. 5.

NE

D

N. Strašecí

17:00

7. 6.

NE

D

Brandýsek

17:00

6. 6.

NE

V

Pustověty

17:00

14. 6.

SO

D

Rynholec

17:00

21. 6.

NE

V

Lužná

17:00

13. 6.

SO

V

Loděnice

17:00

21. 6.

NE

D

Vraný

17:00

15:30

15:15
bus

SK Lány "Žáci" - Jaro 2009
Kolo Datum Den
12

9. 5.

13
14

Domácí

Hosté Začátek Odjezd

Kolo Datum Den Domácí

11:00

9:45

12

16. 5.

SO Mutějovice Lány

10:00

8:45

24. 5.

NE Lány

10:00

Lubná

16:00

16:00

SK Lány "Dorost" - Jaro 2009

Lány

SO Mšec

8:45

Hosté

Začátek Odjezd

9. 5.

SO Lány

Jesenice

10:00

13

16. 5.

SO Lány

Mšec

10:00

14

23. 5.

SO Kněževes Lány

10:00
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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

