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Slovo na úvod

Zlatá stuha a co dál…
Jak jste se dočetli v mimořádném čísle
Lánského zpravodaje v měsíci červenci
2009, získala obec Lány Zlatou stuhu v
krajském kole soutěže Vesnice roku 2009
a zároveň postoupila do celostátního kola
této soutěže. Shodou okolností v
úvodníku LZ v září 2008 jsem našim
občanům, po získání modré stuhy za
společenský život, slíbil, že se pokusíme
získat v dalších letech stuhu Zlatou. No a
rok se s rokem sešel a naší krásné obci se
to opravdu povedlo. Co to pro nás
všechny znamená? Když pominu to, že
obec získala do obecní pokladny 1 milion
Kč, je tu ještě něco důležitějšího a to je
dobré jméno a prezentace naší obce do
podvědomí nejen občanů ve středočeském kraji, ale i v celé České republice. A to
není málo. Někdo možná namítne, že
jsou důležitější věci v životě a potřebách
naší obce. Bohužel je to tak, že v dnešní
uspěchané době jsou úplně převrácené
hodnoty a priority, než jak je měli
nastavené naši předci. A ono je dobré se
vrátit občas zpátky ke kořenům,
popřemýšlet jak by to či ono udělali naši
pradědové. My totiž říkáme „naše Lány,
naše obec“, ale ona naše není. My ji máme
pouze propůjčenou, máme ji propůjčenou od našich dětí a vnoučat. A povinností nás všech je starat se o obec co nejlépe
do doby, než si ji zase naši vnuci „půjčí“
od svých dětí a budou pokračovat v tom,
co započali naši praprapředci. Věřím, že
neusneme na vavřínech a budeme si ty
naše Lány chránit jako oko v hlavě,
protože si to zaslouží.
Karel Sklenička
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Postoupili jsme do celostátního kola Vesnice roku 2009
Významného úspěchu dosáhly Lány v červnu
letošního roku, kdy v konkurenci 39 přihlášených
středočeských obcí získaly Zlatou stuhu a staly se
Vesnicí Středočeského kraje roku 2009. Vítězové z
jednotlivých krajů postoupili do celostátního kola,
které proběhne od 31. 8. do 6. 9. 2009. Do naší
obce zavítá hodnotící komise v úterý 1. 9. 2009 v
době od 14.00 do 18.00 hodin. Slavnostní
vyhlášení výsledků proběhne v sobotu 12. 9. 2009 v
Luhačovicích.
Soutěž Vesnice roku, vyhlašovaná v rámci
Programu obnovy venkova, si klade za cíl
povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na
rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a
pestrost uskutečňování programů k obnově
vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam
venkova. Jejími hlavními vyhlašovateli jsou
Spolek pro obnovu venkova ČR, Svaz měst a obcí
ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a
Ministerstvo zemědělství ČR. Dalšími spoluvyhlašovateli jsou Kancelář prezidenta republiky,
Ministerstvo životního prostředí ČR,
Ministerstvo kultury ČR, Společnost pro
zahradní a krajinářskou tvorbu ČR, Svaz
knihovníků a informačních pracovníků,
Folklorní sdružení ČR, Sdružení místních
samospráv ČR a příslušné kraje v krajských
kolech soutěže.
Komise hodnotí zejména tato kritéria: koncepční
dokumenty, společenský život, aktivity občanů,

podnikání, péči o stavební fond a obraz vesnice,
občanskou vybavenost, inženýrské sítě, úspory
energií, péči o veřejná prostranství, přírodní
prvky a zeleň v obci, péči o krajinu, připravované
záměry a informační technologie obce. Starosta
obce ustanovil komisi, ve které jsou jak zastupitelé, tak i zástupci sportovních, společenských a
kulturních spolků, která připraví prezentaci naší
obce.
Věřím, že všichni spoluobčané, zájmové spolky a
sdružení přispějí dle svých možností ke zdárnému
představení naší vesnice a zároveň i dobré
reprezentaci celého středočeského kraje v
celostátním kole této soutěže.
Karel Sklenička

Z veřejného zasedání zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí na veřejném
zasedání dne 10. srpna 2009 zprávu o činnosti za
uplynulé období přednesenou starostou obce.
Zastupitelstvo obce schválilo:
·
přijetí finančního daru výši 5.000 Kč na

sportovní vybavení pro Základní školu
Ch.G.Masarykové Lány od TJ Sokol Lány;
·
smlouvu o uzavření budoucí smlouvy na
zřízení věcného břemene č. IE-12-6000/001
Lány v ulici Zahradní – kVN, TS, kNN – 1.
etapa mezi obcí Lány a ČEZ Distribuce a.s..
Cenová výše věcného břemene činí 49.900 Kč;
·
smlouvu na provedení stavby plynovodu,
vodovodu a kanalizace na pozemcích p.č.
209/1, 208/28, 208/1 a 207/1 v katastrálním
území Lány mezi obcí Lány a investorem
stavby Lány Development s.r.o., Praha 6;
·
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene č. P-083-2-2438 pro rozšíření
komunikační sítě na pozemku p.č. 207/1,
208/1 v katastrálním území Lány v ulici Pod
Hřištěm za úhradu 1.000 Kč;

·
smlouvu č. 08009323 o poskytnutí podpory ze

Státního fondu životního prostředí ČR v rámci
operačního programu Životní prostředí na
akci „Zateplení objektu I. stupně Základní
školy Lány“;
·
rozpočtovou změnu č.3/2009.
Zastupitelstvo obce uložilo:
·
místostarostovi Václavu Fenclovi projednat s

prováděcí firmou montáž NN v ulici Na
Ohradech a objednat připoložení kabelu
veřejného osvětlení s napojením na stávající
rozvod;
·
zastupiteli Ing. Janu Loskotovi zjistit stav
kanalizační sítě v ulici Krátké podle žádosti
pana Jaroslava Hájka o napojení na hloubkovou kanalizaci a navrhnout řešení;
·
všem zastupitelům připravit do příštího
veřejného zasedání návrhy na možný
pronájem části pozemku p.č. 16/1 v katastrálním území Vašírov.
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Kalendář akcí září
·
5.9. Tenisový turnaj v kategorii

minitenis - děti 6-7 let (Tenisový klub
Lány)
·
5.9. Herní odpoledne s táborákem na
dětském hřišti ve Vašírově od 15 hod
(Občanské sdružení Naše Lány)
·
6. 9. Večer na rejdě na Židovském
rybníku (Modelářský klub Lány)
·
12. 9. Benefiční akce Duha nad
Mateřskou školou (Mateřská škola
Lány)
·
12.-13. 9. Tenisový turnaj mladších
žáků - děti 10-12 let (TK Lány)
·
12.9. Kulinářský jarmark se
staročeskou zabíjačkou na náměstí v
Lánech od 13 hod
·
12. 9. Soutěž historických modelů
CRC+CRC-E a Lánské rachejtlování
2009 k výročí založení, modelářské
letiště (Modelářský klub Lány)
·
14.-20.9. Celostátní sportovní akce
Sokolení - podrobná nabídka
sportovních akcí na straně 8
·
19.9. Posvícenský tenisový turnaj
(Tenisový klub Lány)
·
19. 9. Masarykova vatra (Muzeum
TGM, SDH Lány, OÚ Lány, TJ Sokol
Lány)
·
26. 9. III. KaKoJaMa-Day-2009 polétání velkých modelů letadel
elektro i spalovacích, včetně volné
akrobacie na modelářském letišti
(Modelářský klub Lány)

Doočkování psů
Ve středu 9. září 2009 v době od 14.00 do
16.00 hodin na Lánech u obecního úřadu
a od 16.00 do 16.30 ve Vašírově u
kapličky bude provádět Dr. Šlégr
doočkování psů proti vzteklině.
Očkování se týká psů, kteří doposud
nebyli v letošním roce očkováni.

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

Výsledky soutěže „Rozkvetlá vesnice 2009“
Již podruhé vyhlásila
Komise veřejného
pořádku, sportu a
mládeže v březnu
soutěž o nejhezčí
květinovou předzahrádku rodinného
(bytového) domu nebo
květinovou výzdobu
truhlíků na oknech a
balkonech. Jedním
slovem vše – co je vidět
přímo z ulice. Pro 5
majitelů nejlépe
upravených zahrad,
balkonů nebo oken byly
připraveny dárkové
poukazy na odběr zboží
v hobby marketu
Baumax v hodnotě 3.000 Kč, 2.000 Kč,1.000 Kč a
2x 500 Kč věnované Obcí Lány.
Před odbornou porotou, která pracovala ve
složení Karel Sklenička (starosta obce), Blanka
Jirglová (zástupce místní organizace Svazu
zahrádkářů), Ernest Kosár (předseda komise
veřejného pořádku, sportu a mládeže), Alena
Hlavsová (místostarostka obce), Jiří Ladra
(předseda komise životního prostředí) a Jana
Drastilová (komise veřejného pořádku, sportu a
mládeže) byl nelehký úkol, který v letošním roce
ztížilo chladné jaro. Vybrat nejhezčí „rozkvetlý
dům“ bylo velmi obtížné, neboť na lánských a
vašírovských zahradách a v truhlících bylo vše
„trochu opožděné a málo rozkvetlé“. Přesto
komise po zvážení všech favoritů vybrala a
ocenila následující majitelé nemovitostí:
1. místo dům čp. 11, ul. Křivoklátská, Lány
paní Martina Cingálková a manželé
Poláškovi
2. místo dům čp. 14, Masarykovo nám., Lány
manželé Ivan a Libuše Salačovi

3. místo dům čp. 121, ul. Zámecká, Lány
vlastník nemovitosti – Správa
Pražského hradu
nájemci – manž. Worofkovi, manž.
Schritterovi, paní Kratochvílová
4. místo dům čp. 45, ul. Berounská, Lány
manželé Bohuslav a Jitka Macháčovi
5. místo dům čp. 529, ul. Polní, Lány
manželé Miroslav a Iveta Novákovi
Slavnostní předání proběhlo v rámci červnových
Lánských letních slavností v atriu hotelu Classic a
současně byly k vidění i fotografie nominovaných
a oceněných upravených zahrádek a domů.
Hodnotící komise kromě snímků upravených
zahrad a okolí lánských domů však nabídla i
ojedinělé snímky, méně reprezentativní, když
zachytila svým fotoaparátem i nehezká zákoutí s
plevelem a nepořádkem před některými lánskými
domy. Z reakcí návštěvníků výstavy však bylo
patrné, že objektivitu komise ocenili.
Děkuji všem občanům, kteří péčí o zeleň u
svého domu zkrášlují své obydlí a tím přispívají
k lepšímu vzhledu celé obce.
JUDr. Ernest Kosár

Lány provoní zabíjačkové hody
Vůně guláše, ovárku, jaterniček a jelítek i polévky
„Prdelačky“ či tlačenky se bude po roce opět linout
ulicemi Lán. Kulinářský jarmark s pravou
nefalšovanou staročeskou zabíjačkou pořádá
obec Lány v sobotu 12. září 2009 od 13.00 hodin
na Masarykově náměstí před hospodou Narpa.
Akci zakončí taneční veselice.
Řezničtí mistři Pepa a Klokan všem zájemcům
předvedou, jak při staročeské zabíjačce vznikaly
tradiční speciality. Lidé zabijačkové dobroty
budou samozřejmě moci i ochutnat.
Kromě toho se můžete těšit i na další laskominy,
jako jsou staročeské koláče, sýry a horkou
medovinu. Pro velký zájem se bude znovu konat

ochutnávka specialit gruzínské kuchyně a
kvalitních gruzínských vín. Letos se nově
představí i asijské kulinářské umění.
Všechny věkové kategorie v loňském roce zápolily
při krájení knedlíků nití, letos mohou zájemci
změřit síly v loupání jablek, resp. v klání o nejdelší
slupku. Posezení na jarmarku návštěvníkům
zpříjemní kapela Sváti Nebeského Crazy Boys.
“Loni jsme výtěžek z akce věnovali jako příspěvek
na Masarykovu sochu u lánského muzea. V
letošním roce půjdou peníze lánské mateřské
školce,” sdělil předseda kulturní komise obce
Lány Roman Havelka.
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Dodatečně blahopřejeme k významnému jubileu těmto občanům:

Nový duchovní správce
Začátkem července letošního roku došlo k výměně
duchovního správce farnosti Nové Strašecí, která
spravuje kostel Nejsvětějšího Jména Ježíšova.
Dosavadní duchovní správce pan Vít Uher odešel
na postgraduální studium na papežskou

Lateránskou univerzitu do Říma. Novým
duchovním správcem farnosti byl ustanoven pan
Mgr. Mariusz Walczak, který přišel z farnosti
Roudnice nad Labem, kde dosud kaplanoval.
Martina Hořejší

ČERVEN
Buchmajerová Marie, ul. Školní;
Varhulík Josef, ul. Zahradní; Loudová
Věra, ul. Křivoklátská; Bechyně
Antonín, ul. Školní; Feldigel Jan, ul.
Lesní; Hrdinová Libuše, ul. Berounská;
Krumphanzlová Marie, ul. U Špýcharu;
H i ř m a n J a r o s l a v, u l . L e s n í ;
Jungmannová Jana, ul. Za Školou; Vála
Jaroslav, ul. Ke hřbitovu.
ČERVENEC
Merunková Jindřiška, ul. Čs. Armády;
Suchá Miloslava, ul. Lesní; Běloušková
Eva, ul. Křivoklátská; Linhartová
Květoslava, ul. U Lipky; Kyncl Jaroslav,
Vašírov; Pupala Jozef, ul. Lesní;
Š i m ů n e k S t a n i s l a v, B e r o u n s k á ;
Mansfeldová Marie, ul. Krátká; Králíček
Václav, ul. Na Ohradech.

Současný duchovní správce
Mgr. Mariusz Walczak

Jsou všude, kde se něco děje…
O kom je řeč? O mladých hasičích ze Sboru
dobrovolných hasičů Lány. Počátkem srpna jsme
je mohli vidět při likvidaci polomů, způsobených
větrnou smrští a lijákem, které se několikrát
přehnaly obcí a okolím. Patří jim poděkování za
pomoc při pořádání Lidové veselice v den
vyhlášení vítězů Středočeské vesnice roku 2009.
V zásahovém deníku, který pečlivě vede pan
František Pošta, jsou zaznamenány podrobně
výjezdy a zásahy sboru. V roce 2008 lánští hasiči
zasahovali patnáctkrát u požárů v okolí Lán,
dvakrát u dopravní nehody, jednou likvidovali
únik oleje na vozovce, několikrát zajišťovali
technickou pomoc např. při likvidaci bodavého
hmyzu u rodinného domu, při demolici domu
apod. Letos už mají za sebou více jak deset

Blahopřejeme

podobných zásahů. Kromě jiného si zajišťují dle
možností opravy hasičské techniky.
Hasičská mládež pravidelně vyjíždí na závody,
asistuje při pietních vzpomínkových akcích na
místním hřbitově u hrobu TGM.
Účelné čerpání financí přidělených z obecního
rozpočtu na činnost Sboru dobrovolných hasičů
kontroluje finanční komise obecního úřadu.
Starostka sboru každoročně předkládá ke
kontrole konečné vyúčtování obecního příspěvku
a případné připomínky projednává s finančním
výborem.
Všem členům lánského sboru přeji hodně
bezpečných zásahů a děkuji za jejich obětavou
práci.
Alena Hlavsová

Lánské letní slavnosti jsou za námi ...

SRPEN
Fejfarová Libuše, ul. Čs. Armády;
Šnoblová Drahoslava, ul. Okružní;
B e c h y n ě L a d i s l a v, u l . L e s n í ;
Krumphanzl Jan, ul. U Špýcharu; Jakeš
Stanislav, ul. Zámecká; Ramešová
Maria, ul. Za Školou; Putík Josef, ul. U
Lipky; Veselá Alena, ul. U Statku;
Gruntorádová Marta, Vašírov; Gruber
Jiří, ul. Školní; Pospíšilová Miloslava, ul.
Za Školou; Porcal Josef, ul. Berounská;
Roček Milan, Vašírov; Procházková
Marie, ul. Zahradní; Smola František,
ul. Čs. Armády; Sklenička Karel, ul. Ke
Hřbitovu; Hložková Ludmila, ul. U
Špýcharu; Zelenková Libuše, ul.
Křivoklátská;

Vítáme nové občánky
ČERVEN
·
Adéla Lomberská, ul. Berounská,
Lány
·
Martina Šmatláková, ul. Berounská,
Lány
ČERVENEC
·
Jannik Michael Marek, ul. Pod
Lesem, Lány
·
Adam Beneš, ul. Březová, Lány

Vzpomínka
V měsíci červenci 2009 nás opustila
paní Marta Barochová, ul. Zahradní v
Lánech.
V měsíci srpnu 2009 nás opustila paní
Švábová, ul. Lesní v Lánech.

Představení šermířů ze skupiny Thorax

Květinové vazby od lánských zahrádkářů
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·
17. 6. – Třídenní práci na projektu "Poznáváme Prahu" zakončili žáci 5.

Pestrý konec školního roku
·
27. 5. – Žáci 4. – 9. třídy zhlédli v Muzeu TGM komediální snímek

režiséra Jana Tománka „Kozí příběh“, jehož děj se odehrává na pozadí
starých pražských pověstí.
·
1. 6. – Den dětí oslavily družinové děti zdoláním cesty plné překážek a
úkolů, na jejímž konci je čekala sladká odměna.
·
2. 6. – Koncert známého skladatele, textaře a zpěváka Jaroslava Uhlíře,
který měli možnost zhlédnout žáci 1. – 5. třídy, roztančil velký sál Domu
kultury ve Stochově.
·
3. 6. – Naši prvňáčci se sešli s předškoláky z mateřské školy, aby si
společně v hodině tělesné výchovy zacvičili.
·
5. 6. – Den dětí vyjeli žáci 1. stupně a spolu s nimi i žáci 6. třídy oslavit po
loňských zkušenostech opět do Beckilandu v Praze, kde je čekalo
dopoledne plné hraní a řádění na
mega-šplhadle, trampolíně,
želatinovém kopci, v adrenalinovém
parku, fun shoot aréně, jungle
expressu, dobrodružné jeskyni, svou
šikovnost měli možnost ukázat i na
motokárách. Akce měla opět mezi
dětmi velký ohlas, byly nadšené a
spokojené.
·
Žáci 7. – 9. třídy navštívili týž den
SAMBAR – lanové centrum na
kladenském Sletišti, kde si vyzkoušeli
zdolat nízké i vysoké lanové překážky,
byly pro ně připraveny i zajímavé
týmové aktivity. Mnozí překonali sami
sebe. Návštěva centra byla obohacena
o jízdu na koni v jízdárně Sokola
Kladno. Zde si bylo možno vyzkoušet
péči o koně a následně se na koni
svézt.
·
10. – 12. 6. – V areálu TJ Sokol se konala v pořadí již 2. Olympiáda dětí a
mládeže Základní školy v Lánech. Zahajovacího ceremoniálu se
zúčastnil starosta obce pan Karel Sklenička, který olympiádu zahájil
zapálením symbolického olympijského ohně. Žáci měli na sobě po
třídách barevně odlišné oblečení, vyrobili si třídní vlajky a vymysleli
sportovní pokřik, na stožár před sokolovnou byla vztyčena školní
olympijská vlajka, zazněla hymna ČSOV, všichni přítomní zhlédli
divadelní vystoupení žáků 5. a 6. třídy a dvě taneční vystoupení žákyň 6. a
7. třídy a 8. a 9. třídy. Během tří dnů děti poměřovaly své síly v několika
sportovních disciplínách a míčových hrách. První den patřil areál žákům
1. stupně, druhý a třetí den žákům 2. stupně. Byly překonány i některé
dosavadní školní sportovní rekordy. Děti se po celou dobu chovaly velmi
sportovně a soupeřily čestně. Jejich sportovní snažení přišli podpořit
někteří rodiče a prarodiče. Na závěrečném ceremoniálu byly předány
diplomy, medaile a pohárky absolutním vítězům ve všech kategoriích.
Přestože počasí bylo velmi proměnlivé, děti se s jeho rozmary dokázaly
skvěle vypořádat a časový rozvrh her byl dodržen.
·
15. 6. – Příjemný pondělní podvečer si v tělocvičně školy užili žáci 5. třídy
spolu s rodiči a třídní učitelkou. Po pásmu plném hezkých písniček a
veršů si všichni společně protáhli svá těla při přehazované a florbalu.
·
16. 6. – Prvňáčci byli na návštěvě u předškoláků, aby jim předvedli svoji
závěrečnou besídku nachystanou pro rodiče.
·
Vyšlo další číslo školního časopisu Trefa, které lze nahlédnout na našich
webových stránkách v sekci O škole/Projekty a práce dětí.

třídy její návštěvou. Každý žák si určil, o jaké památce bude svým
spolužákům na místě povídat.
·
Žáci 8. třídy v rámci hodiny rodinné výchovy navštívili předškoláky v
mateřské škole. Školáci zavzpomínali na chvíle strávené ve školce a pak
se všichni vzájemně oťukávali. Mají totiž před sebou první den školního
roku 2009/2010, kdy osmáci (budoucí deváťáci) doprovodí
předškoláčky (budoucí prvňáčky) na cestě do školních lavic.
·
18. 6. – žáci 1., 4. a 5. třídy zhlédli během dopoledne na zahradě
mateřské školy generálku závěrečné besídky školkových dětí.
·
V odpoledních hodinách se konala besídka v 1 třídě. Děti si pro svoje
blízké připravily pásmo básniček, říkadel, hádanek a čtenou pohádku O
Červené Karkulce. K básničkám vytvořily obrázky, které sloužily jako
kreslený program. Holčičky nachystaly i malé občerstvení.
·
20. 6. - Na divadelní scéně Lánských letních slavností vystoupili žáci 8.
třídy pod vedením paní učitelky Matějkové s představením „Pověst o
založení Říma". Kluci a holky ze 3. třídy se představili s tanečním
vystoupením"Chrysler". V prostorách atria hotelu byly vystaveny
výtvarné práce žáků školy, které pro Lánské slavnosti přichystaly paní
učitelky Nováková a Fenclová.
·
24. 6. - Noc ze středy na čtvrtek strávili v tělocvičně školy naši druháci.
Dobrodružnému přespání ve škole předcházel táborák na zahradě školy
spojený s opékáním špekáčků.
·
25. 6. - Od 18.00 se v tělocvičně školy
konalo za přítomnosti učitelů, rodičů
a přátel školy rozloučení žáků 9. třídy.
Pásmo písniček, veršů i tance, které
mělo generálku dopoledne před všemi
žáky školy, si zúčastnění náležitě užili.
Následně i poděkování dětí, slova
třídní učitelky, šerpování, podpisy do
kroniky a informace třídní učitelky o
tom, na jakou střední školu či učiliště
se kroky absolventů budou ubírat.
Dopoledne připravili deváťáci pro své
spolužáky hodinovou diskotéku
plnou hezkých dětských filmových
melodií. Přejme jim šťastné vykročení
a splnění všech předsevzetí.
Na závěr školního roku se některé třídy
vypravily na školní výlety - žáci 5. a 8.
třídy pobývali tři dny na základně v
Libušíně, šestka navštívila ve středu 24. 6. pražskou ZOO, kde na ně čekalo
poutavé vyprávění průvodce, sedmička vyrazila na čtyři dny na Emilovnu v
křivoklátských lesích, devítka strávila pět dnů ve Šlovicích.
Při posledním sběru zorganizovaném školou ve středu 29. 5. 2009 se
nashromáždilo 4,74 tuny starého papíru, což představuje 1 706,40 Kč.
Částka opět putuje na účet SRPDŠ a bude využita ve prospěch dětí. Vám
všem, kteří sběr doma shromažďujete, moc děkujeme.
Za zbytek finančních prostředků, které škola obdržela od OS Naše Lány a
SRPDŠ na pořízení florbalových mantinelů, bylo zakoupeno venkovní
Člověče, nezlob se!, které v závěru roku děti hojně využívaly během velkých
a poledních přestávek a družinové děti během odpoledního pobytu na
školním hřišti.
Iveta Vrabcová

Poděkování sponzorům školy
Ráda bych opět touto cestou poděkovala všem, kteří škole v uplynulém
školním roce pomohli. Všem příznivcům a přátelům školy děkuji za
dary finanční i věcné, za bezúplatnou práci, za pomoc s organizací
školních akcí. Vaší pomoci si velmi vážím.
Iveta Vrabcová
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Benefiční akce „Duha na Mateřskou školou 2009“

Keramická dílna končí

Vážení rodiče, spoluobčané, přátelé a všichni,
kteří máte rádi děti.
Srdečně Vás zveme na benefiční akci „Duha na
Mateřskou školou 2009“ spojenou s výstavou
obrazů Josefa Hoška. Uskuteční se v sobotu 12.
září 2009 na zahradě Mateřské školy Lány.
Letos v září otevřeme novou třídu mateřské školy,
která je určena pro naše nejmenší občánky. Na
jejím otevření má zásluhu nejen náš zřizovatel
Obec Lány, ale i všichni, kteří jste nás podpořili na
benefiční akci ,,Duha 2008“. Za získanou finanční
částku jsme pro děti pořídili množství hraček a
pomůcek, které děti nejen ocení, ale určitě je
potěší.

V novém školním roce 2009/2010
nebude otevřena keramická dílna pro
dospělé. Důvodem je malý zájem
občanů.
Miluše Vaněčková

A co je nejdůležitější? Další maminky získají místa
pro děti v našem zařízení a mohou se vrátit bez
starostí do svého zaměstnání.
Naši další „Duhu“ chceme zaměřit na obnovení
zařízení naší školní zahrady, které je nevyhovující.
A my bychom chtěli pro naše děti jen to nejlepší!
Připravili jsme pro Vás a Vaše děti odpoledne, kdy
se můžete společně pobavit při pestré nabídce
kulturních, společenských a sportovních aktivit.
Těšíme se na Vás, přijďte nás podpořit. Přesný
program zveřejníme několik dní před akcí.
Miluše Vaněčková

Poslední školkování v mateřské škole
Poslední týden v lánské mateřské škole patří již
tradičně dětem, které odcházejí do 1.třídy
základní školy. Ani tento rok jsme naše předškoláky o tuto jejich výsadu neošidili a pro děti jsme měli
připraven týden plný dobrodružných her, soutěží a
výletů. V pondělí se děti vydaly podle mapy do lesa
pro kouzelné klíče, v úterý je čekal výlet na Starý
Zámek, kde jen pro ně vyvěrala ve studánce
„kurážná voda“. Velké spaní bez rodičů zvládly
děti ve školce další noc. Tato noc byla kouzelná.
Čekala je cestička odvahy, ohnivý kruh plný
hvězdiček a zvonečků pro štěstí, pyžámková
procházka školkovou uličkou a další drobné
soutěže pro radost a pobavení. Ve čtvrtek za

přítomnosti svých blízkých složily
„Malou maturitu“, a pak se všem
pochlubily svým divadelním představením „Budulínek“. Odpoledne jsme
zakončili přípitkem a dortovou
dobrotou. Celý týden vyvrcholil v pátek
v hotelu Classic zmrzlinovým
pohárem. Počasí nám přálo, bylo
příjemně a hlavně jsme nezmokli. Celý
týden se nám vydařil a děti se v pátek
rozcházely plny dojmů. Doufáme, že i
hezkých vzpomínek na Mateřskou
školu v Lánech.
Jiřina Věrnochová

Hledáme novou kolegyni na pozici

ASISTENTKA
Objednávky, příjem a expedice zboží, fakturace, administrativa, MS Office. Nutná
dobrá znalost angličtiny, další jazyk výhodou. Více informací:
DREXX s.r.o., Berounská 68, 27061 Lány
asistentka@drexx.cz, Tel.: 606 622 707
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Z HISTORIE NAŠÍ OBCE
Křížem krážem za křížem
Jsem cesta, můžu tě vést …Jenomže odkud a kam ? Jsem dálka, můžu tě
splést … To bychom neradi. Abychom se nespletli a věděli jsme, odkud a
kam, bývají na dlouhých cestách orientační body.
Nejznámějšími jsou v současné době silniční ukazatele, ale v minulosti to
bývaly výrazné stromy, nápadné kameny, kapličky a křížky. Nebyly v
krajině rozmístěny nahodile, avšak také ne symetricky a s geometrickou
přesností. Podle nich se poznalo, kudy probíhá hranice katastru, odkud
vychází topografické vyměřování, kde končí jedno pole a začíná druhé …
Prostě musely být přesně tam, kde jsou, ani o krok doprava či doleva.
Mnohé kapličky a křížky vznikly proto, aby připomínaly události, které se
tu poblíž staly, takže měly funkci němé kroniky, již mají všichni stále na
očích. Podrobnosti se časem vytratily, ale zhuštěné jádro příběhu zůstalo
vtěleno do kamene, dřeva a litiny.
O některých lánských a vašírovských křížích už byla řeč, neuškodí však,
jestliže si informace zrekapitulujeme, doplníme a utřídíme. Konec konců
opakování je matka moudrosti (a také studentů).
Začněme v centru obce, na jihozápadním konci návsi. Tam, kde se
průběžná silnice skrz náves rozvětvuje na západ ke Křivoklátu a na jih k
Berounu, proti někdejšímu Bechnerovic gruntu čp. 18 (nyní Hotel
Classic), vedle čp. 109 a naproti čp. 11, se mezi barokními sochami sv.
Jana Nepomuckého a sv. Aloise tyčí na kamenném podstavci velký
dubový, několikrát již vyměněný kříž s pozlaceným kovovým Kristem. Na
soklu je vytesán český nápis: K oslavě Boží postavil kníže Emil Fürstenberg
dne 1. listopadu 1863.
Kníže Emil Fürstenberk (1825 – 1899), bratr Maxe Egona I. z
Fürstenberka, takto zřejmě přivítal na svět svého synovce Maxe Egona II.
z Fürstenberka (* 13.10.1863).
Šťastné narození Maxe Egona II.se stalo motivací ke vzniku jiného
drobného sakrálního objektu: kapličky zvané Ploskovská Panenka Maria,
která se nachází v místech, kde hlavní alej zámeckého parku v prodloužení
vyúsťuje na silnici od lesní správy na Ploskov. Čteme zde českou větu: Co
vděčnou upomínku na den 13. října 1863 postavila Leontina kněžna z
Fürstenbergů. Ano, onen den se narodil její syn Maxmilián Egon II.,
budoucí majitel křivoklátského panství. Lesní kaplička stojí u silnice
dodnes. O její poslední rekonstrukci se postaral lánský farář P. Žák a paní
Marie Ramešová.
Kníže Emil Egon měl patrně smysl pro rodinu. V roce 1861 nechal vztyčit
na lesní křižovatce u Alžběty (silnice od Lán se tam rozvětvuje směrem na
Křivoklát a na Novej Dum) novogotický pískovcový sloup s nápisem: Z
bratrské lásky své sestře Elišce Emil kníže Fürstenberg postavil 1861.
O čtyři roky později přibyl u Alžběty nový kamenný křížek v dřevěné
ohrádce. Ten však nepřipomíná žádnou šťastnou událost, nýbrž tragédii.
Dne 5. července 1865 v těchto místech padl kulkou pytáka Vincence
Dlouhého fürstenberský lesní adjunkt Antonín Vágner. Vágnerovej křížek
tam stojí doposud.
Dostali jsme se do lesů, tedy se v nich ještě okamžik zdržme. Pytláckou
tradici má také okolí vysokého dřevěného Zelenýho kříže na opačné straně
obory, mezi Ploskovem a Luby.
Severojižním směrem se táhne lánskou oborou dlouhá cesta z Novejch
Dvorů až k hájovně Klíčava. Kdyby nás tudy lesní personál nechal projít,
minuli bychom někde u Haltýřů Červenej kříž, také dřevěný, a o kus dál,
kde odbočuje pěšina k Zajícovýmu dubu, by nás jistě upoutal Matějovej
křížek: svým tvarem i svou smutnou historií. V roce 1876 zde prý zmrzl
lesní poselák Matěj. Kříž je zhotoven z jediného kusu dubového dřeva;

vytesal ho Jan Douša, který zanechal vzadu i svoje iniciály spolu s
letopočtem: J.D. 1876. Původně prý byl tento kříž vyšší než dnes, ale když
spodek uhnil, zapustili kříž hlouběji do země.
Vraťme se teď z lesů do polí, ale i zde se odehrála tragédie. Poblíž stávajícího kruhového objezdu u lánského fotbalového hřiště si někdy v roce 1866
rozdělali pasáčkové ohníček a krátili si čas skákáním přes plameny. Máňa
Kestnerová měla smůlu, vzňal se na ní oděv a ona utrpěla těžké popáleniny, jimž zanedlouho podlehla. Její rodiče nechali na místě neštěstí postavit
litinový křížek na kamenném soklu. Přes kovové rameno jakoby splýval
(rovněž kovový) šátek Byl to Spálenej křížek a chodívalo se kolem něj až
někdy do sedmdesátých let 20. století, kdy byl zcela zbytečně odstraněn.
Jdeme-li od Spálenýho křížku směrem do Lán, dojdeme asi po dvou stech
metrech z kopce dolů do pravotočivé zatáčky, kde odbočuje doleva k
Betynce a do Vobčin Lánská pěšinka. U jejího vyústění na silnici rostl
dlouhá léta mohutný jírovec a u něj byl bezejmenný dřevěný kříž s velkým
plechovým barevně provedeným Kristem. Svého času, když byl oprýskaný, ho prý opravoval akademický malíř František Horník – to muselo být
brzy po druhé světové válce. Od té doby kříž stále více chátral, až v
sedmdesátých či osmdesátých letech 20. století spolu s vedlejším jírovcem
zmizel. Žádné umělecké dílo to nebylo, ale věci by měly zůstávat na svých
místech.
Červenej a Zelenej kříž už jsme navštívili, ale barevné spektrum je mnohem
širší. Proti dvoru (resp. proti altánu) odbočuje ze silnice ke Slovance polní
pěšina k bývalé kůlně, k drůbežárně a dále na východ do polí. Na rozcestí
stojí Zlatej kříž: litinový, na poměrně vysokém pískovcovém soklu, s
pozlaceným Kristem. Kolem něho jsou velké kameny a sestříhané tisy. O
úpravnou rekonstrukci tohoto zákoutí se v osmdesátých letech 20. stol.
postarali lánský farář P. Žák, paní Ramešová a zahradník pan Křenek.
Někdy kolem roku 2000 narazil do Zlatýho kříže nepozorný řidič a přerazil
ho, ale zařídil, aby byl uveden do původního stavu.
Pěšina od Zlatýho kříže do polí nás asi v polovině vzdálenosti k
Tuchlovicům zavede k rozcestí, kde stával Bílej kříž; vysoký, dřevěný, prý
bíle natřený. Jestliže se od něj vydáme k severozápadu, dovede nás cesta k
ovčínu, opačným směrem dorazíme na Pustince na další rozcestí, kde se
dodnes tyčí Černej kříž; rovněž vysoký, černě natřený. Pustím-li se od něj
na západ, dojdeme do Lán k čp.1, kde se říkává za Hamouzovic.
Od lipky zasazené v roce 1912 vede polní cesta pod Kopaninu; je to
pozůstatek železničního spodku někdejší Pražsko-lánské koněspřežky.
Přímo pod Reichlovic zahradou roste u této cesty košatá lípa, kterou
zasadili Bechnerovi na své mezi 15. dubna 1915. Pod touhle lípu býval
litinový křížek na pískovcovém soklu; říkalo se mu Bechnerovic kříž, i když
na hospodářských mapách pod tímto názvem uveden nebyl. Nevím jestli
tam onen kříž byl už před zasazením lípy, nebo se tam objevil až později.
Stával tam někdy do osmdesátých let 20. století, ale už hodně poškozený,
spíš jenom sokl. Pak bohužel zmizel i ten.
Na zdi lánskýho řbitova je vpravo od vrat zvenčí upevněn prostý dřevěný
(už několikrát vyměněný) kříž. Ten je údajně mnohem starší než samotný
hřbitov, protože prý označoval rozhraní mezi lánským a vašírovským
katastrem.
Za posledním křížem musíme vod řbitova dolů do Vašírova. Na návsi tam
vpravo od silnice (jdeme-li od Lán) nechal sedlák Kindl roku 1890 vztyčit
litinový kříž na tradičním kamenném podstavci. O pět let později pak
Kindlovi vlastní nákladem zřídili hned vedle kříže kapličku se zvoničkou
PaedDr. Václav Vodvářka, lánský písmák

NÁZORY A KOMENTÁŘE OBČANŮ
Mé poděkování patří poctivému nálezci peněženky s doklady, který mi ji vrátil do schránky. Moc děkuji!
Petr K. Kratochvíl
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Herní odpoledne ve Vašírově
Srdečně zveme děti, rodiče, prarodiče z Lán a
Vašírova v sobotu 5. září 2009 na herní odpoledne
spojené s otevřením nově zrekonstruovaného
dětského hřiště ve Vašírově. V prostorách
vašírovského dětského hřiště a přilehlém okolí
budou od 15.00 hodin pro děti připraveny
dovednostní a vědomostní hry. Na místě bude
drobné občerstvení a limonáda pro příchozí děti.

V 18.00 hodin zapálíme táborák a při písničkách
budeme péct buřty (vezměte s sebou).
Srdečně zve občanské sdružení Naše Lány a obec
Lány

Hledáme „ pohádkovou babičku“
Pro děti, které navštěvují dětskou hernu v
Domečku v lánské sokolovně bychom touto cestou
rádi našli paní, která by chtěla dětem ve věku 2-6
let v dopoledních hodinách 1x-2x měsíčně číst
pohádky. Nabízíme přátelské prostředí, vlídné
zacházení, odpovídající finanční odměnu.

Podmínkou je kladný vztah k dětem, vlídné a
tolerantní jednání. Zájemkyně se mohou přihlásit
na emailové adrese: sdruzeni@lany.cz nebo tel.
724 265 092.
Jana Drastilová

Domeček zavřel své dveře společně s koncem školního roku
Ještě před prázdninami se Tělocvičné jednotě
Sokol Lány podařilo zajistit úpravu ústředního
topení v sokolovně, na které jsme se finančně
podíleli, a to – rozdělení na dva samostatné
okruhy. Během topné sezóny tak bude možné
vytápět samostatně a nezávisle prostory Domečku
a zbytek sokolovny. Práce provedla firma
Montyservis s.r.o. Úpravou systému topení dojde
k výrazné úspoře energií a tedy i nákladů za
vytápění.

Měsíc červenec jsme si vyhradili pro důkladný
úklid dětské herny. Zaměřili jsme se na omytí
všech povrchů, vyčištění koberce i bazénku s
míčky a čištění hraček. Volný čas jsme věnovali
dokupování nových hraček, výtvarných potřeb,
her nebo knih pro děti i dospělé. Po dvou letech
provozu jsme se rozhodli nově vymalovat hernu i
klubovnu Domečku. Zmíněné prostory nám
částečně sponzorsky vymaloval pan František
Tůma z Lán. Za krásnou výzdobu pohádkovými
postavičkami opět vděčíme Báře Rovné (roz.
Fenclové) z Lán.
A tak se „vylepšený Domeček“ v měsíci srpnu,
během prázdninového provozu, otevřel dětským
návštěvníkům v novém zářivějším kabátě. Děti si
nové výzdoby všimly a sháněly se po bývalé
malířské zvířátkové výzdobě :-). Věříme, že nové
praktické úpravy v interiéru dětské herny ocení i
dospělí.
Během měsíce září a října se pozvolna začne
rozbíhat na náš pravidelný program, který chceme
obohatit o pravidelné Čtení pohádek s pohádkovou babičkou. Také bychom rádi zařadili více
besed s EKO - BIO tématy a nové výtvarné dílny
zaměřené na „Přírodní – recyklované tvoření“.
Během státních svátků 28. října a 17. listopadu
otevře Domeček své dveře pro všechny tatínky,
dědečky a strýčky s dětmi v rámci akce „Táta
dneska frčí“, na kterou Vás srdečně zveme.
Na úterý 29. září připravujeme velkou Burzu
podzimního a zimního dětského oblečení. V pátek
30. října se můžete těšit na další Lampiónový
průvod s pouštěním svíček na rybníce.
Jana Drastilová, občanské sdružení Naše Lány

Lánský sedmiboj
O tom, že o turnaje v Lánech je velký zájem, svědčí
letošní rekordní účast. 6. ročníku lánského
sedmiboje dvojic v míčových hrách dne 27. června
se zúčastnilo dvacet tři mužstev z okresů Kladno,
Rakovník a z Prahy. Nejdříve hrála mužstva ve
skupinách každé s každým a pak o umístění.
Celkem bylo sehráno 56 utkání v jediném dni. Do
finále se probojovala stejná mužstva jako vloni,

pouze s opačným výsledkem. 6. ročník nakonec
vyhrálo mužstvo z Rakovníka (Kos, Řehák) nad
mužstvem z Kladna (Kostík, Vršek). Další příčky
obsadila mužstva z Lán – bratři Havlíkové a
I.Rybář s J. Sláničkou. Turnaj sledovalo i 30
diváků, většinou příbuzných zúčastněných hráčů.
Pavel Slánička

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:
·
Zveme rodiče s malými dětmi na
výtvarné dovádění ve dnech 1.9.,
8.9., 15.9., 22.9., 29.9.. Připravili
jsme pro děti vytvoření stavebnice z
kukuřičných křupek, zdobení
rámečků prstovými barvami,
vyrobení vlastní originální magnetky.
·
V úterý 1.9. začíná další cyklus
angličtiny pro děti. Formou hry,
nenásilným způsobem se mohou děti
v rozmezí od 3-6 let učit anglická
slovíčka s rodiči, zatím v úterý od
16.00 do 16.30 hodin.
·
Ve středu 9.9. začnou pravidelná
dopolední kondiční cvičení pro
ženy. Přijít může kdokoliv, kdo má
zájem o zdravý pohyb. Cvičíme pod
vedením Martiny Moravcové každou
středu od 10.30 do 11.30 hodin.
·
Keramické dílny budou ve středu
23.9. a 30.9.
·
Výtvarné dílny budou 9.9. a 16.9.
·
Zveme Vás na besedu "Dětské otravy
- umíte si s nimi poradit?" ve čtvrtek
1.10. od 9.30 do 12.00 hodin.
Besedu povede Karolina Mrázová z
Toxikologického informačního
střediska při Všeobecné fakultní
nemocnici v Praze a představí nám
látky, které nejčastěji způsobují
akutní otravy u dětí, dospělých i
zvířat. Součástí besedy bude
obrázková prezentace a informace o
poskytnutí první pomoci.
·
Podzimní a zimní burza dětského
oblečení
Do burzy můžete přinést oblečení
zachovalé, vyprané a vyžehlené ve
velikostech 56 až 122, dále pak hračky
a botičky. Bližší informace získáte v
Domečku nebo na internetové
adrese: http://www.lany.cz/?page=nase_lany_materske_centrum nebo u paní Andrey Klimešové
na telefonním čísle 604 941 252 nebo
na emailové adrese andrejkaklimesova@seznam.cz.
KDY SE BURZA KONÁ:
Příjem věcí v Domečku - 24.9. od 9.00
– 12.00 a 28.9. od 15.00 - 18.00 hodin
Prodej věcí/burza - 29. 9. od 9.0012.00 hodin, 14.00-17.00 hodin
Výdej neprodaných věcí a peněz 30.9. od 9.00 hodin v Domečku
KDE SE KONÁ: v lánské sokolovně v
Domečku.
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SPORTOVNÍ DĚNÍ V LÁNECH

Ze Sokola
·
Odbor všestrannosti zakončil minulý

cvičební rok 23. června ukázkami
cvičení oddílů aerobiku. Tentokrát
vystoupily nejen děti pod vedením
Báry Ladrové, ale svoji sestavu se
stepy (kterou připravila a nacvičila
Jana Porcalová) předvedly i lánské
ženy! Pak následovalo ocenění práce
cvičitelek. Bohužel na opékání
buřtíků nedošlo, protože nám letos
vůbec nepřálo počasí. Tak se děti
chvíli pobavily alespoň u her a
drobných soutěží v sokolovně.
·
Lánské ženy hlídaly svoji kondici i o
prázdninách. Každé úterý večer se v
hojném počtu scházely na hodině
aerobiku s Janou Porcalovou nebo
Míšou Buřičovou. Cvičením žen i
během prázdnin jsme v Župě
Budečské úplnou raritou. Nikde jinde
se o prázdninách necvičí!
·
Pro nedostatek finančních prostředků jsme nemohli letos provádět
žádnou rozsáhlou akci, granty jsme
také nezískali a tak jsme se soustředili
na různé svépomocné práce. Jejich
seznam byl umístěn i ve vývěsce
Sokola. Něco ze seznamu je již
hotovo.
·
Vystěhovali jsme, vybílili a uklidili
jednu bývalou hokejovou šatnu, takže
vznikl docela pěkný skladový prostor.
·
Nakoupili jsme a zasázeli 105 habrů
kolem plotu u Ohrad. Založili jsme
tak živý plot, který časem nahradí ten
poškozený drátěný. Věříme, že nám
stromky nikdo nepoláme (např. při
přelézání plotu!!!)
·
Dvakrát jsme důkladně uklidili hřiště
po vichřici (sběr větví, zametení).
·
Ženy umyly okna v sokolovně a
provedly generální úklid

Kdy a kdo bude letos cvičit?
První sobotní cvičení s Martinou
Moravcovou začíná 5. září od 9.00
hodin. Odpolední a večerní rozvrh hodin
s cvičitelkami teprve připravujeme.
Podrobný rozpis najdete ve vývěsce
odboru všestrannosti před sokolovnou a
v říjnovém čísle Lánského zpravodaje.

Sokolení
SOKOLENÍ (celostátní akce vyhlášená českou
obcí sokolskou k propagaci činnosti Sokola) bude
letos probíhat v době od 14. do 20. září. Naše
Tělocvičná jednota se zapojí následující nabídkou
pro veřejnost, kdy všechny akce jsou přístupné
zdarma i pro nečleny Sokola.
Úterý 15. září od 17.00 do 19.00 hodin: přijďte si
zkusit zahrát bumbác-ball (hra s velkými
gymnastickými míči). Od 19.00 a od 20.00 hodin
pak pokračuje pravidelné cvičení žen. Na

venkovním hřišti pokračuje Lánská nohejbalová
liga.
Středa 16. září, od 17.00 hodin: turnaj příchozích
ve stolním tenise.
Pátek 18. září na hřišti pokračuje Lánská
nohejbalová liga.
V sobotu 19. září se zúčastníme pálení
Masarykovy vatry (pořádá Sbor dobrovolných
hasičů TGM Lány).

Lánská nohejbalová liga
LNL pokračuje i v létě dohráváním zameškaných
utkání. Ke dni 7. srpna už bylo sehráno celkem
351 utkání. Jelikož letos je odlišné bodové
počítání oproti minulým ročníkům, má liga
vyrovnanější průběh. Už dnes je ale jisté, že o
stupně vítězů budou bojovat zvláště mužstva
Hrozba, Úder a Rychlá smrt. Silný střed tabulky

tvoří Sokol, New Bubu, Veteráni a Draci Lego.
Ostatní mužstva bojují se střídavými výsledky.
Průběžná tabulka LNL je umístěna ve vývěsce na
náměstí , v hospodě Narpa a na internetu
(www.narpa.cz.sport).
Pavel Slánička

Putovní pohár si odvezli volejbalisté ze Žatce
V sobotu 13. června 2009 uspořádal
volejbalový oddíl TJ Sokol Lány ve
spolupráci s Obecním úřadem Lány
volejbalový turnaj smíšených
družstev Lánskou smeč - Memoriál
Jitky Zelenkové. Letos již v pátém
ročníku přivítalo antukové hřiště pět
volejbalových družstev. Slunečné
počasí provázelo turnaj po celý den a
k přátelské a pohodové atmosféře
plné překvapivých volejbalových
výměn přispěla hlavně rekreační
úroveň hry. Bojovalo se o hodnotné
ceny a putovní pohár. Ten si nakonec
zaslouženě odvezli žatečtí Weteráni.
Konečné pořadí turnaje: 1. Weteráni
Žatec, 2. DDT Tuchlovice, 3. Výqět
Ruda, 4. McSokol's Lány, 5. E-Lány.
Martin Zelenka, vedoucí
volejbalového oddílu TJ Sokol Lány

www.vklany.cz

Lány získaly putovní pohár Relax Cup Open
Šestým ročníkem se ve sportovním areálu
Kolečko u Křivoklátu konal volejbalový turnaj
rádia Relax. V sobotu 23. května 2009 se na
křivoklátské antuce utkalo 15 smíšených
družstev. Lánští volejbalisté (s neformálním
názvem týmu Jednohubky) se turnaje účastnili
poprvé a po hladkém vítězství ve své skupině
postoupili do finále. Po vyrovnaných výkonech

obsadili první místo. První cenou byl putovní
pohár vyrobený v nižborské sklárně a další
hodnotné ceny. Příští rok pojedou Lány vítězný
titul obhajovat znovu.
Martin Zelenka, vedoucí
volejbalového oddílu TJ Sokol Lány
www.vklany.cz
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Úřední hodiny OÚ Lány
Pondělí 8 – 12 / 13 – 17 hod
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