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Slovo na úvod
Některé hodinky lze nařídit tak, aby nám
v pravý čas připomněly významné výročí.
Něco takového jsme mívali v Lánech. Tři
data bývala nepřehlédnutelná: 7. březen,
14. září a 28. říjen. V říjnu 1918 vznikl
společný stát Čechů a Slováků, v březnu
1850 se narodil jeho první prezident a v
září 1937 tento prezident zemřel.
Do r. 1951 to byly (mimo roky protektorátu) poutní dny, kdy oficiálně přicházely
stovky a tisíce lidí, kteří chtěli uctít
mezníky a osoby spjaté s naší státností.
Nový politický režim (kromě let 1968 a
1969) masarykovské tradici vůbec
nepřál, ale hodinky fungovaly dál; právě
proto, že měly být vypnuty. Ani ti, kterým
byla politika lhostejná, si nemohli
nevšimnout, že se kolem obce uzavírá
právě ve výše uvedených dnech jakýsi
kruh. Horníci, projíždějící tudy do
zaměstnání, byli nezáměrně, ale o to
důrazněji upozorněni, že se něco
významného děje: Technická kontrola u
lihovaru a pod Vašírovem, nebude ono
zase něco s Masarykem?
K pozitivům období od listopadu 1989
patří, že nikdo nekontroluje, zda jdeme
položit kytici k rodinnému hrobu, k
hrobce Masarykových či k pomníku
rudoarmějců a že si nahlas připomínáme
Paraplíčko i místa spjatá s americkými
piloty. Hodinky v dobrém dotikaly.
Traduje se, že T. G. Masaryk někdy v r.
1930 úředně navštívil pracovnu
křivoklátského knihovníka, zatvrzelého
stoupence fürstenberských pořádků, a
vůbec mu prý nevadilo, že tam visí
portréty císaře pána a knížete
Fürstenberka, a ne obraz stávající hlavy
demokratické republiky ani československý státní znak.
I takhle lze poměřovat míru svobody a
demokracie.
Václav Vodvářka

Veřejné zasedání zastupitelstva obce
Zveme občany Lán a Vašírova na
veřejné zasedání zastupitelstva obce,
které se koná v pondělí 29. března
2010 od 18.00 hodin v hotelu Classic.

Změna cen vodného a stočného
Na základě rozhodnutí představenstva společnosti Vodárny Kladno-Mělník, a. s. došlo od 1.
února 2010 ke zvýšení cen vodného a stočného.
Cena pitné a užitkové vody včetně DPH činí nově
42,57 Kč/m3, cena vody odkanalizované včetně
DPH činí nově 31,68 Kč/m3.
U vodného a stočného je uplatňována věcně
usměrněná cena, do kalkulace se zahrnují pouze
ekonomicky oprávněné náklady.
Provozovatel – společnost Středočeské vodárny,

a. s. bude ceny v nové výši účtovat od 1. 2. 2010. Ve
fakturách bude uvedeno množství odebrané vody
a množství odváděných odpadních vod za ceny
roku 2009 a za ceny roku 2010. Fakturace pro
jednotlivé roky bude provedena z průměrného
denního odběru za běžné odečtové období a počtu
kalendářních dnů, týkajících se staré a nové ceny.
Ing. Radek Větrovec, předseda představenstva
Vodárny Kladno-Mělník, a.s.

Dotisk knihy Lány v obrazech – proměny v čase
V loňském roce byla v březnu slavnostně pokřtěna
kniha věnovaná zajímavým místům a budovám v
Lánech. V knize se podařilo shromáždit unikátní
historické fotografie, které provází poutavý
komentář lánského písmáka PaedDr. Václava
Vodvářky a také obrazy lánských malířů Karla a
Petra Kellnerů. Celý náklad této obrazové
publikace čítal 500 ks a byl zcela rozebrán ještě

před koncem roku 2009. Protože zájem o tuto
zajímavou, a troufám si říci i jedinečnou, knihu
přetrvává, rozhodl starosta obce, po konzultaci se
zastupitelstvem obce a zjištění cenové nabídky, o
jejím dotisku. Knihu bude možné zakoupit je
možné zakoupit v Muzeu T. G. Masaryka v
Lánech.
Martina Hořejší

Kritéria pro přijímání dětí do Mateřské školy v Lánech
Zastupitelstvo obce projednalo na své pracovní
poradě kritéria pro přijetí dětí do Mateřské školy v
Lánech. Starosta obce navržená kritéria schválil.
Ta vstoupila v platnost 15. 2. 2010. Současně
pozbyla platnost kritéria schválená 17. 3. 2008.
Do Mateřské školy v Lánech budou přednostně
přijímány děti, které dosáhnou minimálně tří let
věku a jsou přihlášeny k trvalému pobytu v obci
Lány.
Na rozhodování ředitele školy o přijetí dítěte k
předškolnímu vzdělávání podle § 34 zákona č.
561/2004 Sb., školský zákon, ve znění
pozdějších předpisů, se vztahuje zákon č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů.
Ředitelka školy rozhoduje o přijetí dítěte do
mateřské školy, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout
tři měsíce, podle níže uvedených kritérií, která
jsou uvedena v pořadí důležitosti:
1. Děti, kterým byl povolen odklad povinné
školní docházky nebo jsou v posledním
ročníku před zahájením povinné školní
docházky (předškoláci) a jejich rodiče mají
trvalý pobyt v obci Lány.
Pokud nelze dítě v posledním roce před
zahájením povinné školní docházky přijmout
z kapacitních důvodů, zajistí obec, v níž má
dítě místo trvalého pobytu, zařazení do jiné
mateřské školy.
2. Děti samoživitelů a děti, jejichž oba

zákonní zástupci studují nebo jsou v
pracovním či jiném obdobném poměru a
mají trvalý pobyt v obci Lány a jejich děti
budou navštěvovat mateřskou školu v
celodenním provozu.
3. Děti, které dovrší tří let věku, budou
mateřskou školu navštěvovat v celodenním
provozu a jejich rodiče mají trvalý pobyt v
obci Lány. U dětí, které nedovrší tří let věku,
je možné povolit výjimku zahájení školní
docházky dva měsíce před dovršením tří let
po zvážení individuality každého dítěte
(samostatnost při jídle, hygieně, schopnost
odpoutat se od rodičů atd.). Požadavek je
odůvodněn vstupem zákonného zástupce do
zaměstnání.
4. Děti, jejichž matka je na rodičovské
dovolené, budou navštěvovat mateřskou
školu nejvýše 4 hodiny denně z důvodu
pobírání rodičovského příspěvku nebo
příspěvku při péči o blízkou osobu a jejich
rodiče mají trvalý pobyt v obci Lány.
5. Děti s celodenní docházkou a mají trvalé
bydliště mimo obec.
O přijetí dítěte nerozhoduje datum podání ani
pořadí podané žádosti. Nastane-li po přijetí dítěte
do zařízení změna bydliště mimo obec Lány,
zákonný zástupce skutečnost ohlásí ředitelství
školy a dále bude postupováno dle Směrnice o
přijímání dětí do Mateřské školy Lány.
Karel Sklenička
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Audit hospodaření obce Lány
v roce 2009 bez výhrad
Dne 9. února 2010 proběhlo ze strany
Krajského úřadu Středočeského kraje
přezkoumání hospodaření obce za rok
2009. Zástupci krajského úřadu po
provedené kontrole konstatovali, že
nebyly zjištěny chyby ani nedostatky v
předložených a zkontrolovaných
dokumentech. Úplnou zprávu a výčet
kontrolovaných účetních dokumentů a
jiných písemností obce Lány najdete na
elektronické úřední desce pod odkazem
http://www.lany.cz/cz/uredni-deska.
Kontrolní komise mj. ocenila jednotná a
transparentní pravidla pro přidělování
finančních prostředků z rozpočtu obce
pro lánské a vašírovské spolky a zájmové
organizace, které vytvořila komise
veřejného pořádku, sportu a mládeže v
roce 2007.
Zastupitelstvo obce bude proto moci na
svém příštím veřejném zasedání schválit
hospodaření obce za rok 2009 bez
výhrad.
Karel Sklenička

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Oslavy 160. výročí narození T.G.M. provázel sníh
Historický expres, z Hlavního nádraží tažený parní
lokomotivou, přivezl v sobotu na stochovský peron
Masarykův salonní vagon, ze kterého vystoupila
choť prezidenta České republiky, paní Livie
Klausová. Společně s dalšími návštěvníky zamířila k
lánskému hřbitovu, kde jako první položila věnec k
hrobu T. G. Masaryka. Následovali ji další čestní
hosté, sokolové, legionáři, za doprovodu písní Ach,
synku, synku a Teče voda, teče v podání krojovaného
Mužáckého souboru z Mutěnic.
Slavnostní okamžik odhalení jezdecké sochy

vytvořené jaroměřským sochařem Petrem Novákem
nastal ve 13.00 hodin před lánským Muzeem T.G.M.
Bronzová plastika, která vznikla ve slévárně v Horní
Kalné, váží 1 200 kilogramů a měří téměř 3,30
metru. Vznikla díky veřejné sbírce, největší částkou,
dvěma miliony korun, do ní přispěl Středočeský kraj.
Doprovodný program u lánského muzea nabídl
návštěvníkům oslav pestrou paletu vystoupení a
doplnila jej přehlídka Hradní stráže s koncertem u
zámeckých koníren.
Martina Hořejší

T.G.M. na oblíbeném Hektorovi zase v Lánech

Historický vlak 6.3.2010 na stochovském nádraží

Mužácký soubor z Mutěnic

Autor sochy T.G.M. Petr Novák

Poplatky za psy
Poplatky za psy pro rok 2010 jsou splatné
do 31. května 2010. Za jednoho psa se
platí 100,- Kč, za druhého a každého
dalšího psa 150,- Kč, za psa, jehož
vlastníkem je osamělý důchodce 50,- Kč.
Poplatek je možné hradit na Obecním
úřadu v Lánech v úřední dny a hodiny.

Bioplynka, ticho po pěšině ...
Zastupitelstvo obce nemá nové
informace týkající se dalších aktivit
směřujících k vybudování bioplynové
stanice v katastru skládky Ekologie,
s.r.o. Občanské sdružení Lány a Vašírov
- zdravý prostor pro život, které se
přihlásilo jako účastník řízení pro
povolení výstavby bioplynové stanice,
také nemá žádné nové informace o
krocích investora k realizaci zamýšlené
stavby.
Karel Sklenička, Karel Pleiner

Sociologický průzkum
v Lánech
V průběhu března se v našem regionu
uskuteční sociologický výzkum, do
něhož budou začleněni i obyvatelé Lán.
Výzkum je zaměřen na priority
komunálního rozvoje a budou jej
provádět tazatelé společnosti Markent,
kteří se vždy prokáží svým tazatelským
průkazem. Souhrnné výsledky za obec
Lány budou také k dispozici zastupitelstvu obce pro jeho další práci. Text
dotazníku je občanům k dispozici na
www.lany.cz v aktualitách.
Karel Sklenička

Dejte odpad do sběrného dvora a ušetříme všichni
Sběrný dvůr zahájí s příchodem měsíce dubna
plný provoz. Občané Lán a Vašírova mohou ve
sběrném dvoře opět BEZPLATNĚ odložit odpad,
který nepatří do popelnic. Jedná se zejména o
bioodpad, velkoobjemový odpad, staré
elektrospotřebiče. Jedinou cestou jak nezvyšovat
cenu za likvidaci odpadu z popelnic, je důsledné
třídění odpadu.
Obec zaplatí nejvyšší cenu za odpad, který
odložíme do popelnic. Přitom za některé druhy
odpadů lze díky vytřídění a odložení na správném
místě – kontejnery na tříděný odpad, sběrný dvůr,
vlastní kompost – hradit cenu bezmála poloviční.
Sběrný dvůr bude otevřen každou středu od
15.00 do 18.00 hodin a v sobotu od 9:00 – 12:00

hodin. Do sběrného dvora umístěného
v technických prostorách objektu čp. 174 v ulici
Ke Hřbitovu můžete bezplatně umístit tento
odpad:
·
sedací soupravy, nábytek, koberce, linolea,
umyvadla, toalety, kuchyňské linky, matrace;
·
trávu, listí;
·
staré elektrospotřebiče.
Odolejte pokušení a neplňte před svozovým
čtvrtkem poloprázdnou popelnici ořezanými
větvemi, suchou trávou a dalším odpadem, který
lze zdarma uložit ve sběrném dvoře a sběrných
nádobách rozmístěných v obci. Nejdražší
způsob, jak s odpadem můžete naložit, je jeho
netříděné odložení do popelnice.
Martina Hořejší

Kontejnery na jarní biodpad
Na jarní biologicky rozložitelný bioodpad z lánských a vašírovských zahrádek budou v sobotu
17. dubna a v neděli 18. dubna 2010 přistaveny velkoobjemové kontejnery na těchto stanovištích:
parkoviště u lánského hřbitova, parkoviště u rybníka, Lesní ulice u čp. 125, Vašírov u telefonní
budky. Kontejnery budou během víkendu vyprázdněny.
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ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
Chválím Tě, země má…
Na čtvrtek 22. dubna připadá každoročně světový
Den Země. Zástupci kulturních, sportovních a
společenských organizací, kteří se zúčastnili
v lednu t. r. schůzky týkající se grantového řízení
na rok 2010 vypsaného zastupitelstvem obce, se
shodli na potřebě oplatit vstřícný a štědrý přístup
obce vůči nim, a to pomocí s jarním úklidem v obci
a okolí. Většina zástupců lednové schůzky svou
účast na jarním úklidu přislíbila.
Chceme ve svém nejbližším okolí uklidit
„matičku Zemi“ od civilizační zátěže. Ta je patrná
každému zvláště v době tání sněhu. Všimli jste si,
kolik se objevilo našich doposud pod sněhem
ukrytých odpadků?

Spolky v naší obci vyzývají všechny k velkému
jarnímu úklidu obce a to právě na oslavu
Dne Země. Jarní úklid se uskuteční na svatého
Jiří, v sobotu 24. dubna 2010 dopoledne. Všichni
si zameteme před vlastním prahem a spolky se
postarají o úklid veřejných prostranství. Obec
zajistí podporu v podobě zametení komunikací a
svozu sesbíraného odpadu. Věříme v masovou
účast na všem prospěšné akci a těšíme se na naši
obec krásnější!
Podrobnosti v příštím čísle…
Jiří Luska, Lány a Vašírov zdravý prostor pro život, občanské sdružení

Ohlédnutí za přednáškami z historie
Besedy věnované Lánské oboře a lecčemu, co s ní
souvisí, konané v průběhu měsíce ledna a února
letošního roku, navštívilo mnoho občanů z Lán,
ale i přespolních. Potvrdili tak, že zájem o
povídání lánského písmáka PaedDr. Václava
Vodvářky přetrvává. Náš písmák získal v letošním
roce významnou kolegiální podporu v podobě
lesního inženýra Robina Ambrože. Pan Ambrož
má stejný zápal pro vše historické, zejména pro
vše, co se týká existence Lesní správy od roku
1921. Díky svému civilnímu zaměstnání na Lesní
správě v Lánech čerpá informace z kronik a
materiálů Lesní správy v Lánech a také z archivu
Pražského hradu. Oba pánové si informace čile
vyměňují, konfrontují svá zjištění a pro
posluchače besed tak připravují nevšední zážitky.
Poutavé vyprávění o historických událostech,
které se odehrály v lánských lesích, doplňovali
oba přednášející historickými fotografiemi.
Posluchači, kteří do posledního místa zaplnili
výstavní síň v přízemí útulného lánského Muzea
T. G. Masaryka, si přes opakované výzvy téměř
netroufali přerušit zajímavý výklad svými dotazy.
Únorovou přednášku o pytlácích navíc
improvizovaně doplnil na žádost pana Ambrože i
přítomný oborník pan Luboš Frank z Píní, který
přítomným sdělil „téměř aktuální“ pytláckou

příhodu, jež se odehrála v roce 2005 v Lánské
oboře. Propojení historických pytláckých zkazek
se současností uvedlo všechny přítomné do
„kruté reality“, jíž musejí lánští lesníci při svém
povolání bohužel také čelit…
Václav Vodvářka únorovou přednášku zakončil
zvoláním: „Vraťte nám pytláka (rozuměj
skotského lovce, který léta vyhlížel z houští
pocestné na Nových Dvorech a z tohoto místa byl v
r. 2002 Lesní správou přemístěn do bezpečných
prostor veřejnosti nepřístupné bažantnice na
Amálii); je to náš dobrý soused! A pusťte nás do
obory!“
Martina Hořejší

NÁZORY, KOMENTÁŘE
Není nad toleranci
Hezký příběh, dokládající krásné a ideální
sousedské vztahy v naší obci, mi vyprávěla jedna
má přítelkyně z pěveckého sboru. Nedávno k ní
přijela na návštěvu její přítelkyně, a jak už to tak v
zimě díky záplavám sněhu chodí, nebylo zrovna
kde moc zaparkovat. Nechala tedy auto stát před
sousedním domem, vyložily nákup a odnesly ho
domů. Jaké bylo její překvapení, když se zhruba
po půl hodině k autu vrátila. Soused, zřejmě
unesen pocitem spravedlivého rozhořčení,
neučinil to, co by udělal každý normální člověk, a
nešel ať už slušným, či neslušným způsobem
požádat, aby si auto daly pryč. To ne. Raději k věci

přistoupil radikálně a vypustil rovnou všechna
čtyři kola. Nebohá kamarádka mé přítelkyně si
toho bohužel hned nevšimla, a tak k vypuštěným
kolům přibyly ještě poničené disky. Zcela jistě si
odváží z naší vesnice ty nejlepší vzpomínky a
všude bude chválit zdejší ač rázovitý, přec tak milý
lid. Chtěl bych touto cestou milému vypouštěči
poděkovat za to, že s takovou obětavostí šíří do
světa dobré jméno naší obce, a popřát mu
podobné zážitky, až pojede někam na návštěvu
on. Vždyť přece není nad toleranci, že?
Karel Pleiner

Pozvánka na Jarní koncert
Církev československá husitská v
Novém Strašecí pod záštitou Akademie
volného času Vás zve na jarní koncert ve
čtvrtek 15. dubna 2010 od 18.00 hodin
do kostela Církve československé
husitské v Novém Strašecí. Vystoupí
Chipo Hynková (soprán) za doprovodu
Heleny Havlíkové na varhany. Hostem
večera bude Věra Matějovičová
(mezzosoprán). Na programu budou
skladby W. A. Mozarta, A. Dvořáka, E. L.
Webera, spirituály, ale také skladby muzikálové. Vstupné na koncert je 80,- Kč.

Sběr šatstva
Místní skupina Českého červeného kříže
uspořádá sbírku šatstva. Sběr se
uskuteční v budově čp. 200 v ulici Za
Školou v Lánech v termínu:
·
pátek 12. března od 13.00 hodin do
17.00 hodin
·
sobota 13. března od 9.00 hodin 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 místní skupinu Českého červeného
kříže Lány Alice Hamříková

Ples hasičů
Sbor dobrovolných hasičů T. G.
Masaryka v Lánech Vás srdečně zve na
tradiční ples v sobotu 20. března 2010 od
20:00 hodin do lánské sokolovny.
Součástí programu je předtančení,
příjemná pohoda při dobré muzice,
bohatá tombola.
Vstupenky jsou v prodeji u starostky
SDH paní M. Suché v ceně 130,- Kč.
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Novinky ze školy
·
V termínu 23. – 29. 1. se 28 žáků školy účastnilo lyžařského a snowboar-

dového výcviku v Krkonoších. Ubytování bylo zajištěno v penzionu
Popelka ve Špindlerově Mlýně. Kromě samotného výcviku děti
navštívily i Centrum zimních sportů ve Vrchlabí, vyzkoušely si jízdu na
sáňkařské dráze ve Špindlerově Mlýně a absolvovaly i několik přednášek
např. na téma „Bezpečnost na horách“a „Freestylové lyžování“.
·
V týdnu od 25. do 28. ledna jsme ve škole realizovali projekt s názvem
„Samá voda”. Čtyřdenní projekt byl určen pro druhostupňové děti, které
se neúčastnily lyžařského výcviku, a kladl si za cíl zprostředkovat dětem
odpovědi na otázky týkající se vodních zdrojů, ceny vody, čištění vody,
přítomnosti vody v lidském těle atd. Nové poznatky děti získávaly v dílně
matematické (Kolik nás voda stojí?), přírodovědné (Jsme vodníci?),
českého jazyka (Živá voda), zeměpisné (Rybičky) a fyzikálně- chemické
a výtvarné (Z řeky do kohoutku). Součástí projektu byly i dva poznávací
výjezdy. Během prvního navštívily děti bývalou čističku odpadních vod Ekotechnické muzeum v Praze – Bubenči a expozici s největšími
mořskými akvárii v ČR Mořský svět. Druhý výjezd vedl do Kladna na
dispečink Středočeských vodáren, kde se děti seznámily se zdroji vody v
našem regionu, se správou vodovodní sítě, se zajištěním její bezpečnosti
a se způsoby zjišťování kvality vody, navštívily historicky nejstarší a
architektonicky unikátní vodojem v Kladně a na počítači si mohly podle
zadané adresy vyhledat vodovodní a kanalizační přípojky domů v naší
obci. Výpravu zakončily návštěvou zábavné části Aquaparku v Kladně.
Během velkých přestávek měly děti dále možnost zhlédnout krátké
dokumentární filmy „Čistírna odpadních vod“ a „Úprava pitné vody“.
Týden jsme zakončili shrnutím zjištěných poznatků, jejich prezentací v
knihovně školy a zároveň zhodnocením studijních výsledků a chování
žáků v 1. pololetí. Následoval jeden den pololetních prázdnin.
·
25. 1. – Žáci 5. třídy zhlédli pořad „Toulky sluneční soustavou“ v
pražském Planetáriu a navštívili expozici Mořský svět.
·
27. 1. – Předškoláci z mateřské školy se spolu se svojí paní učitelkou
přišli podívat, jak to chodí v první třídě. Poslechli si prvňáky, jak čtou a

počítají. Nahlédli jim do sešitů na psaní a žákovských knížek, které se jen
hemží jedničkami. Společně si zatancovali. Vyzkoušeli si, jak se jim bude
sedět v lavici.
·
2. - K zápisu do 1. třídy pro školní rok 2010/2011 s podtitulem „Rok ve
škole“ se dostavilo 27 předškoláků, 13 dívek a 14 chlapců (odklad školní
docházky o jeden rok zvažují rodiče čtyř dětí). V dílnách s názvem Jaro,
Léto, Podzim, Zima děti plnily úkoly vědomostní, výtvarné, hudební i
sportovní a získávaly tak tematické obrázky do svého prvního sešitu.
Rodiče mezitím zajišťovali nezbytné administrativní úkony. Po dobu
zápisu byla k dispozici i herna pro děti a občerstvení. S organizací skvěle
vypomohli žáci z 8. a 9. třídy. Zápis proběhl v příjemné atmosféře,
všichni přítomní – děti, rodiče i učitelé byli dobře naladěni a nešetřili
úsměvy.
·
Velký úspěch jsme zaznamenali v okresním kole Olympiády z anglického jazyka, kde v I. kategorii získala Renata Kletečková ze 7. třídy úžasné
2. místo a ve II. kategorii Nikola Věrnochová z 9. třídy 12. místo. V
okresním kole Matematické olympiády obsadila Barbora Matějková z 5.
třídy 19. místo. Děkuji jmenovaným dívkám za skvělou reprezentaci
školy a paní učitelce Sitenské a p. učitelce Dvořákové za jejich přípravu
před soutěží.
·
Ve středu 17. 3. v době od 7.55 hodin do 11.40 hodin zveme rodiče žáků
školy na další den otevřených dveří. V době od 16.00 hodin do 18.00
hodin bude opět možnost konzultovat s učiteli prospěch a chování žáků.
Iveta Vrabcová

MATEŘSKÁ ŠKOLA V LÁNECH VYHLAŠUJE POSLEDNÍ ROČNÍK TRADIČNÍ VELIKONOČNÍ SOUTĚŽE
o nejdelší šňůru velikonočních kraslic zkrášlených podle vlastní fantazie s využitím různých technik.
Chtěli bychom vyzvat lánské a vašírovské spoluobčany, maminky, babičky a děti o zapojení do závěrečného ročníku soutěže O nejdelší velikonoční
šnůru. Navlečená vajíčka můžete přinést do mateřské školy do 30. března 2010 nebo přímo k „obecnímu pouchovníku“ na lánské náměstí 31. března
2010 v 15.00 hodin ( tato vajíčka však již výsledky soutěže ukončené 30. března neovlivní). Děti z mateřské školky pro všechny účastníky připraví
drobný velikonoční dárek.
Pravidla soutěže jsou následující:
·
soutěž bude zahájena v pondělí 22. března 2010 a ukončena v úterý 30. března 2010
·
umístění v soutěži závisí na počtu navlečených barevných vajec na jedné donesené šňůře
·
vejce se nebudou postupně přidávat a šňůry navazovat
·
ocenění bude pro 1. až 6. místo
·
každý účastník soutěže bude odměněn
Všechny velikonoční šňůry budou pak vyvěšeny na „obecním pouchovníku“ k potěšení všech spoluobčanů Lán a Vašírova. U této příležitosti se sejdeme
všichni ve středu 31. března 2010 v 15.00 hodin před obecním úřadem, kde budou vyhlášeny výsledky soutěže, odměněni výherci soutěže a proběhne
předání cen. Přejeme všem pěkné chvíle strávené nad zdobením velikonočních kraslic a těšíme se na nápaditost a fantazii.
Miluše Vaněčková
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Maškarní merenda překvapila
První únorovou sobotu se lánská sokolovna
zaplnila malými i velkými pohádkovými bytostmi.
Oproti minulým ročníkům nás letošní merenda
překvapila vysokou účastí. Návštěvníci vytvořili
nový rekord v počtu příchozích masek. Uvítali
jsme 120 dětí a 13 dospělých v maskách. Šáša měl
pro děti připravený pestrý program na celé
odpoledne v podobě tance a soutěží. Některých se
zúčastnili i rodiče. Vládla zde příjemná atmosféra.
Potěšilo nás, že na konci merendy nezbyl v
občerstvení ani koláček, ani párek v rohlíku.
Zjistili jsme, že se z merendy stává významná
společenská akce, na kterou se sjíždějí vážené
pohádkové bytosti nejen z Lán a Vašírova, ale i ze
širokého okolí. A kdože nás vlastně letos poctil
svou návštěvou? Čas si na nás udělali kutilové Pat a
Mat, ze ZOO si odskočila opice Žofka, z pařezové
chaloupky přispěchali Křemílek a Vochomůrka. Ze
svého hradu přijela Večernice, Zlatovláska a
dorazila i Bílá paní. Natáčení pohádek kvůli
merendě přerušili Kocour v botách, Ferda
mravenec, Batman, Spiderman, Zoro a mnoho
dalších …tolik stručná zpráva z místního bulváru.
Bylo příjemné pozorovat, že i rodiče se dokáží
alespoň na chvíli proměnit ve velké děti a užívat si
připravenou zábavu.
Klub pro rodiče a děti - Domeček na merendě

oslavil již své 3. narozeniny. Na všechny čekalo
velké překvapení v podobě obrovského
narozeninového dortu. Děti se asi nejvíc těšily na
porcování oplatkového domečku, který byl
pověstnou „třešinkou“ na dortu.
Zbývá jen dodat, že výtěžek z maškarní merendy ve
výši 11.321,- Kč použije lánské mateřské centrum
Domeček pro svůj provoz v letošním roce. Výtěžek
z šatny ve výši 1.092,- Kč jsme věnovali na návrh
paní Anny Hoškové na úpravu okolí fary a jejího
plotu v Zámecké ulici.
Děkuji všem, kteří se na merendě podíleli a
pomáhali.
Jana Drastilová, občanské sdružení Naše Lány

Jóga v Domečku pro děti i dospělé
Klub pro rodiče a děti - Domeček by rád nabídl
široké veřejnosti ve svém programu tyto aktivity pohádková jóga pro děti, jóga pro dospělé a
speciální semináře. Program bychom připravili
ve spolupráci s Lenkou Barochovou.
Vinyasa Ashtanga jóga - jóga je známá svými
uklidňující a léčebnými účinky. Cvičíme-li jógu
správně, bolest pomalu ustupuje, tělo se uvolňuje
a mysl uklidňuje. Jedna lekce trvá 90 minut.
Nabízené semináře:
·
Indická sobota (lekce jógy, společná příprava
indického vegetariánského oběda, úvod do
indického bollywoodského tance, případně
promítání indického bollywoodského filmu).
·
Malajská sobota (lekce jógy, společná

příprava vegetariánského pokrmu z Malajsie,
meditačně relaxační tanec pro uvolnění těla).
·
Italská sobota (lekce jógy, společná italská
kuchyně s úvodem do italštiny, ukázka masáže
zad + vzájemná masáž).
Pokud máte zájem o některý z výše uvedených
programů, kontaktuje nás do 31. 3. 2010 na mob.
724 265 092 nebo emailu: sdruzeni@lany.cz.
Uveďte, jaký den či hodinu byste preferovali.
S o u č a s n ě Vá m n a b í z í m e u k á z k o v o u
půlhodinu Pohádkové jógy pro děti. Přijít
můžete se svým dítětem/dětmi v úterý 27.
dubna od 10.30 - 11.00 hodin do Domečku.
Jana Drastilová, občanské sdružení NAŠE LÁNY

Literární soutěž zaujala
K březnu - měsíci knihy vyhlásilo občanské
sdružení Naše Lány literární soutěž pro děti a
náctileté, která je součástí připravované akce
Čtení pro celou rodinu aneb pomáháme lánské
knihovně. Kritéria zadaná porotou byla pečlivě
vybrána pro 3 věkové kategorie, a tak jsme s
napětím očekávali, kdo do uzávěrky 28. 2. 2010
zašle své literární dílo.
První „literární dílo“ přišlo z jižní Moravy z města
Hodonína a další následovalo z Jaroměře! Byli
jsme překvapeni a potěšeni zájmem soutěžících.
Následovaly práce z lánské základní školy, přidali
se studenti z novostrašeckého gymnázia a
poslední poštovní zásilka přinesla práce ze
Základní školy ve Stochově. Celkem čeká na

zhodnocení porotou 58 prací dětí a náctiletých!
Vyhlášení vítězů literární soutěže a výtvarné
soutěže Mateřské školy v Lánech bude v neděli
21. března 2010 v Muzeu T.G.Masaryka v
Lánech. Vítězové obdrží odměnu ve formě knih a
dárkových poukazů do Cinema City. V rámci
literárního odpoledne s českými pohádkářiB.
Němcovou, K. J. Erbenem a K. Čapkem budou
literární a výtvarné práce soutěžících dětí
vystaveny v lánském muzeu. Přijďte se podívat,
věnujte knihu do burzy knih nebo si přijďte knihu
koupit – pomůžete lánské knihovně. Současně
budou vystaveny lánské kroniky.
Martina Moravcová,
občanské sdružení Naše Lány

Je útočištěm pro rodiče a předškolní děti
s bezpečnou hernou vybavenou pestrými
hračkami.
Otevírací doba: úterý, středa 9 -12 hodin
a 14 - 17 hodin, čtvrtek 9 - 12 hodin.
Podrobný program www.naselany.cz.
Vybíráme z programu:
·
Beseda – „Denní líčení s vizážistkou“ ve čtvrtek 11. března od 10.00
do 12.00 hodin. Součástí besedy
budou odpovědi na otázky: Jak
správně připravit pleť na jarní období?
Jak správně používat dekorativní
kosmetiku? Využijte bezplatného
poradenství a změny své vizáže s
pomocí dekorativní kosmetiky Mary
K a y. B e s e d u p o v e d e D a g m a r
Brandlová, vizážistka a kosmetická
poradkyně. Hlídání pro děti zajištěno.
·
Beseda – „Přirozená hygiena
kojenců“ bude ve čtvrtek 18. března
od 10.00 do 12.00 hodin.
Bezplenková komunikační metoda
neboli Přirozená hygiena kojenců je
přirozená věc, která je v mnoha
variantách používaná na celém světě.
Miminka už od narození dávají
najevo, že musí konat přirozenou
potřebu. Nejde jenom o to ušetřit co
nejvíc plen, ale o zesílení komunikace
s dítětem a o reagování na další z jeho
potřeb. Převzato z www.branakdetem.cz. Besedu povede Veronika
Šulcová. Hlídání pro děti zajištěno.
·
Čtení pohádek má v programu
Domečku své místo pravidelně 1x za
14 dnů vždy ve čtvrtek od 10.00 do
10.15 hodin. Dětem budeme
předčítat krátké pohádky vhodné i pro
velmi malé děti. Tímto programem se
připojujeme k celorepublikovému
projektu „Celé Česko čte dětem“.
Hlasité čtení učí dítě jazyku a myšlení,
rozvíjí jeho paměť a obrazotvornost.
·
Srdečně Vás zveme v neděli 28.
března od 9.00 do 16.00 hodin do
Muzea T. G. Masaryka v Lánech na
velikonoční prodejní výstavu. Již
tradičně zde najdete i prodejní stánek
Domečku s výrobky z našich dílen.
·
Na duben připravujeme burzu
dětského oblečení, hraček a
botiček. Návoz věcí bude v neděli 11.
dubna a v pondělí 12. dubna od 15 do
17 hodin. Prodej věcí bude v úterý
13. dubna pouze od 9 - 12 hodin.
Výdej neprodaných věcí a peněz bude
v úterý 13. dubna pouze od 16-17
hodin v Domečku. Bližší informace k
burze najdete na www.naselany.cz v
podrobném programu Domečku.
Kontaktní osobou je paní Andrea
Klimešová (mob. 604894402)

LÁNSKÝ ZPRAVODAJ | Březen 2010 | Strana 6

KALENDÁŘ AKCÍ V LÁNECH A VAŠÍROVĚ NA ROK 2010
Seznam akcí sportovního, kulturního i společenského dění v Lánech bude trvale umístěn 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 je možné v průběhu roku upravovat i doplňovat. STOJÍTE O
DIVÁKY, PŘÍZEŇ A PODPORU? DEJTE O SVÝCH AKCÍCH VĚDĚT. POSÍLEJTE CELÝ ROK NA E-mail: zpravodaj@lany.cz
Martina Hořejší
Březen
12. -13. 3.
20. 3.
21. 3.

22. 3.
28. 3.
31.3.
Duben
3. 4.
3. 4.
4. 4.
10. 4.
13. 4.

17. 4.
24. 4.
24. 4.
25. 4.
30. 4.

19. 6.
Sběr oblečení pro potřebné, čp. 200 ul. Za Školou (ČČK Lány)
Ples Sboru dobrovolných hasičů T. G.M. v Lánech, lánská sokolovna
od 20.00 hodin
Čtení pro celou rodinu aneb pomáháme lánské knihovně, veřejná
burza knih od 14.00 hodin do 17.00 hodin v Muzeu T. G. Masaryka
Lány (Naše Lány)
Volební valná hromada TJ Sokol Lány 18.30 hod. v sokolovně
Velikonoční prodejní výstava v Muzeu T. G. Masaryka v Lánech
(Muzeum TGM)
Lánský pouchovník (MŠ Lány)
21. ročník veteránů Memoriálu Jindry Skály ve stolním tenise
(Sokol)
Aprílové lánské polétání (MK Lány)
Otevírání lánského mola (MK Lány)
Znovuobnovená premiéra „Mrzáka Inishmaanského“ od 20.00
hodin v lánské sokolovně (DS Tyrš)
Zahájení 4. ročníku Lánské nohejbalové ligy a 1. ročníku soutěže v
nohejbalu dvojic o pohár starosty obce Lány (OÚ Lány, Sokol,
Narpa)
I. KaKoJaMa-Day-2010“ – polétání velkých modelů letadel všech
kategorií, včetně volné akrobacie (MK Lány)
Soutěž historických modelů SAM 95,CRC-EHS, E-400,EOpen,BRC-EW (MK Lány)
Velký jarní úklid obce (spolky)
Soutěž historických modelů SAM95,CRC-Atom,CRCClassic,TEXACO (MK Lány)
Pálení čarodějnic - plocha přilehlá k modelářskému letišti (OÚ
Lány, MK Lány, SDH Lány, Naše Lány)

Květen
Květen/červen
Sochařské sympozium - přesný termín upřesní pořadatel
(OÚ Lány)
Květen
Slavnostní odhalení opraveného Paraplíčka - přesný termín upřesní
pořadatel (Zdravý prostor)
Květen
Turnaje dětí v kategorii mini a baby tenis (TK Lány)
8. 5.
38. ročník Běhu vítězství zámeckým parkem (Sokol, ZŠ Lány, OÚ
Lány)
15. - 16. 5. Slavnostní otevírání studánek, veselice (Zdravý prostor)
21. 5.
Bogrács gulyás párty (OÚ Lány)
22. 5.
Staročeské máje (OÚ Lány, Baráčníci)
22. 5.
11. ročník Memoriálu Karla Sláničky v nohejbale (Sokol)
23. 5.
V. Den plný her na dětském hřišti u Židovského rybníka od 13.00 do
18.00 hodin a lodní modely ve statických i dynamických ukázkách
na rybníku (Naše Lány, MK Lány, SDH Lány)
29. 5.
II. KaKoJaMa-Day - 2010“ – polétání velkých modelů letadel elektro
i spalovacích, včetně volné akrobacie (MK Lány)
Červen
Červen
Slavnostní premiéra D. S. Tyršata
Červen
Zakončení cvičebního roku 2009/2010 (Sokol)
Červen
Turnaj TK Lany ve dvouhrách, zápasy děti v kategorii mini a baby
tenis (TK Lány)
1.6.
Oslava Mezinárodního dne dětí v Mateřské škole Lány
3. 6.
Školní akademie, lánská sokolovna od 18.00 hodin (ZŠ Lány)
5. 6.
4. AIR SHOW Lány 2010 u příležitosti záchrany sestřeleného
spojeneckého pilota do osvobození ukrývaného občany Lán, nyní
generála USA v.v. Oscara Ridleyho (MK Lány)
12. 6.
II. ročník „Neckyády“ od 10.00 do 24.00 hodin (OÚ Lány, Naše
Lány, SDH Lány, MK Lány, Multipla ČR)
19. 6.
III. KaKoJaMa-Day-2010“ – polétání velkých modelů letadel
elektro i spalovacích, včetně volné akrobacie (MK Lány)
19. 6.
8. ročník sedmiboje dvojic, venkovní víceúčelové sportoviště a v
sokolovně (Sokol)

25. 6.
26. 6.
Červenec
Červenec
3. - 5. 7.
6. 7.
Srpen
Srpen
Září
Září
Září
1. 9.
4. 9.
11. 9.
11. 9.
11. 9.
11. 9.
12. 9.
18. 9.
18. 9.
18.9.
25. 9.
Říjen
Říjen
10. 10.
12. 10.

29. 10.
Listopad
Listopad
7. 11.
28. 11.
Prosinec
11. 12.
18. 12.
26. 12.
27. 12.
30. 12.
31. 12.

Lánská smeč – turnaj smíšených družstev ve volejbalu, memoriál J.
Zelenkové (Sokol)
Koncert v lánském kostele – zahájení 7. ročníku lánských letních
slavností (OÚ Lány)
Lánské letní slavnosti - 7. ročník (OÚ Lány, MK Lány, baráčníci,
zahrádkáři)
Turnaj veteránů (TK Lány)
Lánské letní polétání s večerním programem (MK Lány)
Cyrilometodějský koncert u vašírovské kapličky (OÚ Lány)
Soustředění pro děti a dospělé v tenise (TK Lány)
Turnaje dětí v kategorii mini a baby tenis; Turnaj TK Lany ve čtyřhře
(TK Lány)
Turistický pochod - „SOKOLENÍ”termín upřesní pořadatel (Sokol)
Probuď se, školo! - zábavné odpoledne pro děti, areál školy (ZŠ
Lány)
Soutěž ve vedení modelů lodí „Lánská louže 2010“ (MK Lány)
Soutěž historických modelů SAM 95, CRC-EHS,E-400,E-Open,
BRC-EW (MK Lány)
Lánské rachejtlování 2010 - večer (k výročí založení MK Lány)
Duha nad Mateřskou školou (MŠ Lány)
Desetiboj jednotlivců na hřišti i v sokolovně (Sokol, OÚ Lány)
Soutěž historických modelů SAM 95, CRC-Atom, CRC-Classic,
TEXACO,CRC-show (MK Lány)
Kulinářský jarmark (OÚ Lány)
Večer na rejdě (MK Lány)
Masarykova vatra
IV. KaKoJaMa-Day-2010“ – polétání velkých modelů letadel
elektro i spalovacích, včetně volné akrobacie (MK Lány)
„Drakiáda“ s táborákem - přesný termín upřesní pořadatel (MK
Lány, MŠ Lány)
Uzavírání lánského nebe (MK Lány)
Ukončení 4. ročníku Lánské nohejbalové ligy a 1. ročníku soutěže v
nohejbalu dvojic o pohár starosty obce Lány (OÚ Lány, Sokol,
Narpa)
Lampiónový průvod, 18.00 hodin z parkoviště u lánského hřbitova
(Naše Lány, SDH Lány)
Adventní prodejní výstava od 9.00 do 17.00 hodin v Muzeu T. G. M. v
Lánech - přesný termín upřesní pořadatel
Zavírání lánského mola (MK Lány)
Svěcení adventních věnců (OÚ Lány)
Voňavý Advent (OÚ Lány)
Vánoční buchec, turnaj smíšených družstev ve volejbalu (Sokol)
Koncert smíšeného pěveckého sboru Chorus Laneum
Vánoční turnaj pro děti ve stolním tenise (Sokol)
Premiéra DS Tyrš a slavnostní předání ocenění „Klobouk dolů" (DS
Tyrš, OÚ Lány)
Silvestrovský turnaj ve stolním tenise pro příchozí (Sokol)

Použité zkratky pořadatelů:
Baráčníci – Vlastenecko-dobročinná obec
Naše Lány – občanské sdružení Naše Lány
baráčníků Lány – Vašírov
OÚ Lány – Obecní úřad Lány
ČČK Lány – Český červený kříž, místní
SDH Lány – Sbor dobrovolných hasičů T.
skupina Lány
G. Masaryka v Lánech
DS Tyrš – Divadelní spolek Tyrš
Sokol – TJ Sokol Lány
MK Lány – Modelářský klub Lány a okolí
TK Lány – Tenisový klub Lány
MŠ Lány – Mateřská škola Lány
Zdravý prostor - Lány a Vašírov - zdravý
Muzeum TGM – Muzeum TGM v Lánech
prostor pro život, občanské sdružení
Narpa – Hospoda Narpa
ZŠ Lány – Základní škola Lány
Pokud není uveden termín akce, bude upřesněn pořadateli dodatečně.
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SPORTOVNÍ DĚNÍ V LÁNECH
S kým a jak dále v Sokole v Lánech?
Rok 2010 je pro Sokol významným rokem ze dvou důvodů. Jednak si
připomínáme dvacetiletou novodobou historii Sokola (7. ledna 1990 se
konal v Praze ustavující sjezd obnovené Československé obce sokolské) a
jednak je rokem volebním. Obojí je vhodnou příležitostí k ohlédnutí a
hodnocení, ale také k zamyšlení nad budoucností. Jakou cestou jít dál?
Já sama a jistě i mnozí členové o těchto věcech přemýšlíme. Sokol a
sokolové bývají často terčem posměchu, vtipů nebo i pohrdání. Proč? Že
někteří z těch dříve narozených příliš vyzdvihují vliv a úlohu Sokola v
minulosti, že příliš lpí na tradicích? Na tu slavnou minulost sokolů bychom
však měli být spíš hrdi! Bývá nám vytýkáno (např. i v bývalé internetové
diskusi na webu Lán), že jsme zkostnatělá a nemoderní organizace.
Nemyslím si to. Alespoň ne u nás v Lánech.
Máme 211 členů, jsme nejpočetnější organizací v obci. V rámci kladenské
župy Budečské určitě patříme k těm nejaktivnějším. Nabízíme široké
možnosti rekreačního sportování pro všechny věkové kategorie organizovaně a pravidelně v jednotlivých oddílech zpravidla v tělocvičně
(cvičení dětí s rodiči, děvčat a chlapců od 1. do 4. třídy, aerobik pro děti,
dorost i dospělé, kondiční a zdravotní cvičení, stolení tenis, nohejbal,
volejbal) za velmi nízký poplatek (srovnejte s cenou nějakého fitka nebo
sportovního oddílu v městě!) nebo neorganizovaně na venkovním hřišti, a
to zcela zdarma! Pod hlavičkou TJ existuje i divadelní soubor Tyrš a Tyršata.
Trenéři a cvičitelky se neustále vzdělávají, nakupujeme nové nářadí a
náčiní, aby naše cvičební a sportovní jednotky byly zajímavé a odpovídaly
současným nárokům. Máme docela pěknou sokolovnu (to mohu
zodpovědně posoudit, protože jsem měla možnost jich v župě i v Praze vidět

hodně). Kdo se stará o rodinný dům, umí si jistě dobře představit, kolik
starostí, času a peněz taková údržba objektu stojí. Zde je na místě, abych
poděkovala obecnímu úřadu, který nám svými ročními příspěvky
umožňuje kousek po kousku v sokolovně něco vylepšovat. A také bývalé
vedení Středočeského kraje nám hodně pomohlo, když jsme získali
několikrát dotace v grantových řízeních. Ani to venkovní hřiště bychom bez
jejich pomoci neměli. Věřte, že starost a péče o majetek zabírá výboru TJ
nejvíce času. Víme, co bychom ještě měli v sokolovně udělat, vylepšit,
máme i studii na kompletní rekonstrukci sokolovny, aby lépe vyhovovala
současnému provozu a velkému vytížení. Jenže …
Trenéři, cvičitelky, funkcionáři TJ dělají všechnu práci zcela zdarma, věnují
jí svůj volný čas. Od ostatních dospělých členů chceme, aby se povinně
alespoň třemi hodinami za rok spolupodíleli na údržbě a opravách majetku
nebo na krytí provozních nákladů. Je to moc, nebo málo?
Dvaadvacátého března večer se bude konat valná hromada TJ. To je nejvyšší
orgán jednoty. Budeme volit nový výbor a kontrolní komisi. Ráda bych, aby
zletilí členové TJ využili svého práva „mluvit“ do záležitostí své TJ a na
valnou hromadu přišli. Jednak tím vyjádří svůj vztah a zájem o sdružení, do
kterého se dobrovolně přihlásili, jednak mají jedinečnou příležitost, aby
NĚCO v téhle organizaci změnili. Uvítáme zájemce o práci ve výboru,
uvítáme každý konstruktivní návrh, názor nebo připomínku k současné i
budoucí činnosti. Jak se říká - víc hlav víc ví. Přála bych si, aby Sokol v
Lánech byl i nadále organizací moderní a životaschopnou!
Václava Nováková

TJ Sokol Lány, Komise veřejného pořádku, sportu a mládeže
obce Lány a hospoda NARPA
pořádá
1. ročník soutěže v nohejbalu dvojic o pohár starosty obce Lány
A.) Základní podmínky

·
v případě stavu 1:1 na sety se hraje třetí od stavu 5:5. Mužstvo, které v

·
ligy se mohou zúčastnit pouze hráči, kteří nejsou registrováni v

uplynulých setech získalo více bodů, si volí buď stranu nebo podání.
Když je stav nerozhodný, o volbě rozhodne los.
·
za vítězství 2:0 na sety získá mužstvo tři body, za vítězství 2:1
získádva body a družstvo, které prohraje 1:2, získá jeden 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;

žádném nohejbalovém oddílu, který hraje regionální soutěže;
·
mužstva, která se do 1. ročníku přihlásí, napíší soupisku, na které
bude uveden název mužstva, jeho kapitán, zástupce kapitána a
jména hráčů. Celkem musí soupiska obsahovat 2 - 4 hráče, u
kapitána a zástupce i tel. číslo;
·
soupiska spolu se startovným, které činí 150,- Kč za hráče, musí být
odevzdány do 23. 3. 2010 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;
B.) Sportovní ustanovení
·
1. ročník ligy se bude hrát od 13. 4. 2010 do 12. 10. 2010;
·
v termínu od 30. července do 29. 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 16.30 do 20.00 hodin na hřišti za
lánskou sokolovnou (povrch umělá tráva);
·
k dispozici jsou dvě hřiště; mužstva se utkají každé s každým ve třech
kolech; hraje se na dva vítězné sety do deseti bodů

C.) Organizační ustanovení
·
Pořadí zápasů v každém hracím dnu určí ředitel soutěže nebo jeho

zástupce.
·
Každé dva týdny vydá Martin Drábek zpravodaj o průběhu soutěže a

pro veřejnost bude vyvěšovat výsledky do skříňky před lánskou
sokolovnou. Průběžné výsledky budou k dispozici i na
www.narpa.cz.

Informace podá:
Pavel Slánička – ředitel soutěže LNL, tel. č.: 720 671 051, Ernest Kosár – předseda komise veřejného pořádku, sportu a mládeže, 602 254 280.
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Sokolovna v březnu a dubnu

SPORTOVNÍ DĚNÍ V LÁNECH

·
6., 13. a 27. března sobotní cvičení s

Martinou
·
12. března prodejní akce
·
20. března ples hasičů
·
3. dubna 21. ročník Memoriálu J.
Skály ve stolním tenise
·
10. dubna večer obnovená premiéra
představení divadelního souboru
Tyrš

Stolní tenisté bodují
Dne 7. února pořádal krajský svaz
stolního tenisu přebory Středočeského
kraje. Tohoto přeboru se zúčastnili i
hráči TJ Sokol Lány, kteří v něm dosáhli
velmi pěkných výsledků. V kategoriii
mladších žáků se umístil Petr Moravec v
jednotlivcích na 7. - 8. místě, ve čtyřhře
dokonce na 3.- 4. místě. V kategorii
dorostu dosáhl náš hráč Ladislav
Moravec ještě lepšího výsledku, když v
jednotlivcích skončil na 5.-6. místě a ve
čtyřhře získal za 2. místo stříbrnou
medaili.

Otevírání lánského mola
Již tradičně se o první dubnové neděli
sejdou u Židovského rybníka lodní
modeláři, aby nejen zjistili, zda ve zdraví
přečkali letošní dlouhou zimu a ti dříve
narození pověděli i o neduzích, které je
trápily, ale aby se především pochlubili
výsledky svého zimního snažení. A
protože to nejde jinak než na vodě,
odemknou nejmladší z nich lánské molo
a umožní vyplutí všech plavidel.
Stane se tak v neděli 4. dubna o desáté
hodině dopolední, a protože jde ten den o
Boží hod velikonoční, věří pořadatelé v
krásné počasí a ve sváteční zahájení
plavební sezóny.Vychutnejte si i vy
okamžiky nastupujícího jara u vody.
Václav Picka

Volební valná hromada TJ Sokol Lány
Zveme své členy a všechny příznivce Sokola na valnou hromadu, která se uskuteční
v pondělí 22. března 2010 od 18.30 hodin v lánské sokolovně. (Výbor TJ Sokol Lány)

TJ Sokol Lány, Komise veřejného pořádku, sportu a mládeže obce Lány
a hospoda NARPA pořádá

4. ročník Lánské nohejbalové ligy 2010
Základní podmínky
·
ligy se mohou zúčastnit pouze hráči, kteří
nejsou registrováni v žádném
nohejbalovém oddílu, který hraje
regionální soutěže s výjimkou těch hráčů,
kteří už v 1., 2. nebo 3. ročníku ligu hráli.
·
mužstva, která se do 4. ročníku přihlásí,
napíší soupisku, na které bude uveden
název mužstva, jeho kapitán, zástupce
kapitána a jména hráčů. Celkem musí
soupiska obsahovat 3-7 hráčů, u kapitána
a zástupce i tel. číslo;
·
soupiska spolu se startovným, které činí
150,- Kč za hráče, musí být odevzdány do
23. 3. 2010 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;
Sportovní ustanovení
·
4. ročník ligy se bude hrát od 13. 4. 2010
do 12. 10. 2010;
·
v termínu od 30. 7. do 29. 8. bude
vyhlášena přestávka, ve které se po dohodě
mužstev budou moci odehrát neodehrané
zápasy, či zápasy předehrát;
·
hrací dny jsou úterý a pátek od 16.30 do
20.00 hodin na hřišti za lánskou
sokolovnou (povrch umělá tráva);
·
k dispozici jsou dvě hřiště; mužstva se

utkají každé s každým v pěti kolech; hraje
se na dva vítězné sety do deseti bodů;
·
v případě stavu 1:1 na sety se hraje třetí od
stavu 5:5. Mužstvo, které v uplynulých
setech získalo více bodů, si volí buď stranu,
nebo podání. Když je stav nerozhodný o
volbě rozhodne los.
·
za vítězství 2:0 na sety získá mužstvo tři
body, za vítězství 2:1 získá dva body a
družstvo, které prohraje 1:2, získá jeden
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;
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.

Informace podá:
Pavel Slánička – ředitel soutěže LNL, tel. č.: 720 671 051, Ernest Kosár – předseda komise
veřejného pořádku, sportu a mládeže, 602 254 280.

Inzerce
v Lánském zpravodaji
Spolehlivý způsob, jak oslovit
všechny z Lán a Vašírova.
Podmínky inzerce na www.lany.cz.
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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

