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Slovo na úvod

Obecní zastupitelé schválili rozdělení dotací mezi sportovní
a zájmové organizace pro rok 2010
Žadatel – název organizace

Masarykovy Lány
Dne 7. března 2010 se naše obec změnila
v jedno obrovské lidské mraveniště, kdy
tisíce lidí nezapomněly a přišly vzdát hold
panu prezidentu Masarykovi i přes to, že
od jeho narození uplynulo již 160 let / co
by za to někteří dnešní rádoby politici
dali, aby se na ně takto vzpomínalo i 73 let
po smrti/. V tento den byla také
slavnostně odhalena první jezdecká
socha TGM v parteru před jeho muzeem.
Vše se tento den podařilo kromě počasí /
zlí jazykové tvrdí, že se pan prezident
nemohl koukat na to, jak si zde některé
politické strany dělají předvolební
mítinky, a proto takové počasí seslal nad
Lány/ a český národ má další důvod proč
navštívit naši obec. Samozřejmě, že
každá nová věc vyvolává diskuzi, zda
socha měla být větší, či menší, zda měl
mít kůň hlavu nahoře, nebo dole aj. I já
jsem se domníval, že by se socha měla co
nejvíce podobat tomu, jak známe TGM z
fotografií a obrazu od akademického
malíře Horníka. Sochař Petr Novák však
odvedl precizní práci. Představil nám
prezidenta Masaryka jako myslitele,
filosofa a i člověka, který žil a pracoval v
naší obci a který si to zde zamiloval. V
poslední době jsem slyšel názory, že by se
Lány mohly přejmenovat na Masarykovy
Lány, ale já se domnívám, že to není třeba,
neboť při vyslovení slova Lány se
okamžitě vybaví Masaryk a při vyslovení
slova Masaryk se vybaví Lány. Prostě tato
dvě slova patří neodmyslitelně k sobě.
Důležitější je, aby občané, kteří zde žijí, se
zde cítili dobře a návštěvníkům naší obce
se zde líbilo. Ale to už záleží pouze na nás,
na nás lánských staro i novousedlících.
Karel Sklenička, starosta obce
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(v%)

Skutečná
výše dotace
(v Kč)

1.

TJ Sokol – Divadlo Tyrš

70.000

30.000

43

25.000

2.

Smíšený pěvecký sbor Chorus
Laneum

50.000

20.000

40

17.000

3.

Lány a Vašírov – Zdravý prostor
pro život

33.754

4.500

13,3

4.000

4.

Hokejový klub HC Lány

240.000

160.000

66,7

125.000

5.

Sportovní klub Lány - Fotbal

395.000

300.000

75

160.000

6.

Tenisový klub Lány

160.000

40.000

25

25.000

7.

Naše Lány

367.400

35.000

9,5

32.000

8.

Fiat Multipla klub ČR

98.300

18.100

18,4

4.000

9.

TJ Sokol Lány

697.000

190.000

17,2

174.000

10.

Vlastenecko dobročinná obec
Baráčníků Lány - Vašírov

14.000

7.000

50

6.000

11. Modelářský klub Lány a okolí

122.350

61.175

50

24.700

12.

Český zahrádkářský svaz –
základní organizace Lány

21.220

10.000

47,1

7.000

13.

Český včelařský svaz – základní
organice Lány

15.000

5.000

33

5.000

Obecní byt přidělen
Do poptávkového řízení o pronájem obecního
bytu 3+1 o celkové rozloze 79 m2 v budově
1. stupně Základní školy Lány, Školní 418 se
přihlásilo celkem 14 zájemců z Lán i přespolních.

Zastupitelé rozhodli o přidělení bytu paní Lucii
Smolíkové. Nájemní smlouva byla uzavřena s
datem 1. dubna 2010 na dobu neurčitou.

Volný pokoj v Domě s pečovatelskou službou
Obec Lány nabízí volný pokoj v Domě s
pečovatelskou službou v Lánech, Na Ohradech
čp. 432, který provozuje ve spolupráci s Okresní
pečovatelskou službou o.p.s. Nové Strašecí.

Bližší informace podá místostarosta obce p.
Václav Fencl, tel. 313 502 041 nebo se můžete
informovat osobně na Obecním úřadě v Lánech.

Poděkování
Obecní úřad děkuje všem občanům, kteří se v zimních měsících starali o úklid chodníků před svými
domy, a tím pomohli se zajištěním schůdnosti obecních chodníků i přes to, že to již není jejich
povinnost.
Karel Sklenička, starosta obce
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Do fotosoutěže přicházejí
první soutěžní snímky
Počínaje lednem letošního roku vyhlásila
komise veřejného pořádku, sportu a
mládeže obce Lány pro všechny fotografy
nejen z obce Lány a Vašírov 2. ročník
fotosoutěže – „LÁNSKÉ POHLEDY
2010“. Cílem soutěže je získat zajímavé
pohledy na obec, okolí obce, stavby, lidi,
sportovní, kulturní a společenské aktivity,
postřehy.
První snímky začaly přicházet v průběhu
měsíce února a já doufám, že další
zajímavé fotografie budou brzy
následovat. Podmínkou účasti v soutěži
je zaslání fotografie/í ve formátu 10 x 15
cm a větším (barevné i černobílé) v
maximálním počtu 5 ks. Každá
fotografie musí být označena jménem
autora fotografie a názvem fota.
Fotografie je možné doručit do 31. 5.
2010 v elektronické podobě (formát
JPG) na e-mail: fotosoutez@lany.cz
nebo poštou/osobně na CD zaslané/přinesené na Obecní úřad v Lánech.
Výherci soutěže obdrží za 1. - 3. místo
finanční odměnu. Dále bude udělena i
cena čtenářů internetových stránek obce
Lány www.lany.cz.
Vyhlášení výsledků soutěže a předání
cen proběhne na Lánských letních
slavnostech 26. června 2010 v hotelu
Classic. Současně bude na Lánských
slavnostech k vidění výstava fotografií
dokumentující soutěž.
Úplné zadání soutěže najdete na
internetových stránkách www.lany.cz.
JUDr. Ernest Kosár, předseda komise
veřejného pořádku, sportu a mládeže

Přerušení dodávky elektřiny
Č E Z D i s t r i b u č n í s l u ž b y, s . r. o . ,
pracoviště Rakovník oznamuje
přerušení dodávky elektřiny v termínu 4.
května 2010 v čase mezi 8.00 a 13.00
hodin v lokalitě celé obce Vašírov a
Metall Holding Lány.

Deratizace kanalizační sítě
V průběhu měsíce dubna 2010 bude v
obci Lány postupně provedena
deratizace kanalizační sítě. Práce
budou prováděny zejména o víkendech,
kdy je zmenšený provoz. V místech
zjištěného zvýšení výskytu hlodavců se
bude tato činnost opakovat. Deratizaci
provede pan M. Poustka, který vlastní
osvědčení pro tuto činnost a má
uzavřenou smlouvu se společností
VEOLIA Kladno. Podzimní deratizace
pak proběhne v měsíci září 2010.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Z veřejného zasedání zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce schválilo:
·
závěrečný účet hospodaření obce za rok 2009
bez výhrad;
·
kupní smlouvu na vozidlo Volkswagen
Transporter combi 2,5 Tdi 4 monti pro Sbor
dobrovolných hasičů T. G. M. Lány za cenu
128.340,- Kč;
·
přijetí daru ve prospěch Mateřské školy Lány
od paní Aleny Muchkové z Lán ve výši 2.000,-;
·
přijetí daru ve prospěch obecní knihovny od
občanského sdružení Naše Lány ve výši
2. 772,- Kč;
·
přijetí materiálního daru (nábytek v budově
obecního úřadu) ve prospěch obce Lány od CZ
EKOLOGIE HOLDING, s.r.o. ve výši
26.422,- Kč;
·
smlouvu o uzavření smlouvy budoucí o zřízení
věcného břemene pro položení kabelového
vedení a skříní na obecním pozemku p.č.
185/46 a p.č. 185/2 v ceně 4.000,- Kč pro ČEZ
Distribuce a. s.;
·
smlouvu o zřízení věcného břemene v ceně
500,- Kč na obecním pozemku p.č. 185/86
pro kabelové vedení nízkého napětí pro ČEZ
Distribuce a.s;
·
převod finančních prostředků nevyčerpaných
v roce 2009 z rozpočtu obce ve výši 18.881,47
Kč do rezervního fondu Základní školy Lány;
·
návrh na směnnou smlouvu mezi obcí Lány a
paní Marií Jirglovou, Lány č.p. 41 na pozemky
určené Geometrickým plánem č.7852009071/2009;
·
rozpočtovou změnu č. 1/2010;
·
veřejnoprávní smlouvu mezi obcí Lány a
městem Kladno o výkonu přestupkové
komise;
·
cenu půjčovného v obecní knihovně ve výši
40,- Kč/rok/rodinu;
·
návrh převodu silnic II. a III. třídy včetně
pozemků a žádost obce Lány o uzavření
smlouvy o budoucí smlouvě darovací mezi

obcí Lány a Středočeským krajem o
bezúplatném převodu na obec Lány těchto
částí silnic:
II/116 v úseku od stykové křižovatky se
silnicí II/236 po průsečnou křižovatku
SO104 v délce 0,860km;
II/236 v úseku od okružní křižovatky SO
101 po okružní křižovatku SO 103 v délce
2,011km;
III/23623 v úseku od stykové křižovatky se
silnicí III/236 po okružní křižovatku SO
102 v délce 0,575km;
III/23624 v úseku od okružní křižovatky
SO 103 po stykovou křižovatku se silnicí
II/116 v délce 0,835km;
·
žádost obce Lány o uzavření smlouvy o
budoucí smlouvě darovací mezi obcí Lány a
Středočeským krajem o bezúplatném převodu
pozemku p.č.801/1 část b, který zasahuje do
vybudované okružní křižovatky SO 103;
·
pronájem části pozemku v k.ú. Vašírov
p.č.16/1 paní Vendule Fenclové na dobu
určitou do roku 2019 za cenu 10,-Kč/m2/rok.
Zastupitelstvo obce uložilo:
·
starostovi obce Karlu Skleničkovi podepsat

veřejnoprávní smlouvu s městem Kladno o
výkonu přestupkové komise;
·
účetní Miroslavě Charouskové zaúčtovat a
zařadit do inventárních seznamů darovaný a
koupený majetek pro obec Lány, který byl
schválen dnešním usnesením;
·
místostarostovi Václavu Fenclovi uzavřít
smlouvu na rekonstrukci veřejného osvětlení
podle odsouhlaseného rozpočtu obce;
·
zastupiteli Mgr. Jiřímu Ladrovi vytipovat
lokalitu pro umístění nových kontejnerů na
tříděný odpad;
·
místostarostce Aleně Hlavsové uzavřít
dodatek nájemní smlouvy s paní Vendulou
Fenclovou, nájemcem domu čp.5 Vašírov, na
část pozemku p.č. 16/1 v k.ú. Vašírov.

Lány soutěžily o Zlatý erb
Komise informatiky přihlásila v únoru letošního
roku internetové stránky obce do krajského kola
soutěže Zlatý erb. Zlatý erb je tradiční soutěží o
nejlepší webové stránky a elektronické služby
měst a obcí České republiky. V letošním 12.
ročníku se zápolilo ve třech hlavních kategoriích:
nejlepší webové stránky města, nejlepší webové
stránky obce a nejlepší elektronická služba. Ve
Středočeském kraji se do klání přihlásilo 14 měst

a 22 obcí, jejichž webové stránky porota
hodnotila dle jednotné metodiky. Mezi
městskými weby získalo prvenství město Slaný,
nejlepší obecní web mají dle poroty v obci Koleč a
nejlepší internetovou službou byly vyhlášeny online přenosy z jednání městského zastupitelstva v
Kostelci nad Černými Lesy. Lánské internetové
stránky v letošní konkurenci nebodovaly.
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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Kalendář akcí duben/květen
13. 4.

Kulturní komise obce Lány ve spolupráci s dobrovolnými hasiči, občanským
sdružením Naše Lány a modeláři
vás zve na tradiční

Pálení čarodějnic,
které se koná 30. dubna 2010 na modelářském letišti na Kopanině.
Zahájíme průvodem čarodějnic a jiných potvůrek a příšerek, který vyráží v 17.00 hodin od hasičské
zbrojnice. Samozřejmě, že nejlepší masky budou oceněny.
Zapálení hranice proběhne zhruba kolem 18. hodiny, podle toho, jak rychle průvod masek dorazí
na místo.
Hudba, doprovodný program a občerstvení jsou zajištěny.
Samotné akci předchází soutěž o nejhezčí výzdobu okna ve stylu čarodějnic. Uzávěrka soutěže je 29.
dubna, vyhodnocení proběhne 30. dubna u samotné hranice.
Těšíme se na vaši hojnou účast.

Co se dětem v Lánech líbí?
Titulek v úvodu prozrazuje částečně zadání
malířské soutěže pro děti. Zbývá doplnit … nebo co
bych si v Lánech přál. Soutěž vyhlásila v lednu
letošního roku komise veřejného pořádku, sportu a
mládeže obce Lány. Věřím, že odpověď se dozvíme
nejpozději na vyhlášení vítězů soutěže 26. 6. 2010
během Lánských letních slavností.
Malířská soutěž je určena pro věkové kategorie 1.
– 5. třída (6 – 10 let) a 6. – 9. třída (10 – 15 let).
Soutěžní obrázek o rozměrech A4 nebo A3
mohou děti (nebo jejich rodiče) předat do 31.

května 2010 na Obecní úřad v Lánech s
uvedením jména, příjmení, data narození a
adresy bydliště na zadní straně kresby.
Odborná porota vybere z každé kategorie
nejhezčí a nejzajímavější obrázky, na jejichž
autory čekají hezké ceny. Soutěžní práce budou
vystaveny v areálu hotelu Classic 26. 6. 2010
během Lánských letních slavností.
JUDr. Ernest Kosár, předseda komise
veřejného pořádku, sportu a mládeže

„Lánský pouchovník“
Průběh příprav na jarní svátky je jedním z
nejhezčích období v naší mateřské škole. Děti s
velkým nadšením barví vajíčka, vyrábějí jarní
pozdravy a různé jarní dekorace. Jako
vyvrcholení tohoto období již několik let pro děti a
jejich rodiče pořádáme soutěž o největší počet
navléknutých vajíček na jedné šňůře. Výsledkem
bývá překrásná výzdoba ve vstupní hale naší
školky.
Tentokrát jsme se rozhodli, že se o tuto výzdobu
podělíme s lánskými spoluobčany. Pro jejich

potěšení, i pro potěšení návštěvníků naší obce
jsme na náměstí ozdobili všemi vajíčky strom,
který jsme nazvali „Lánský pouchovník“.
Zároveň jsme zde vyhodnotili i celou soutěž.
Letos se nám sešlo 1385 vyfouknutých vajec na 20
šňůrách. Zvítězila Anička Ulmanová, která měla
na své šňůře navlečených 318 vajíček. Nazdobený
stromeček, teď “pouchovník“, se pod tíhou
výzdoby jen prohýbá a vzbuzuje obdiv všech
kolemjdoucích.
Šest prvních výherců bylo odměněno spolu se
svými rodiči
vstupenkami na pět
představení divadla
„Lampion“. Všichni
účastníci soutěže
obdrželi sladkou
odměnou a keramickou
drobnost pro
upomínku na tento den.
„Lánský pouchovník“
bude zdobit naše
náměstí celé
velikonoční svátky a
určitě přispěje ke
slavnostní náladě v
tomto jarním období.
Jiřina Věrnochová

Zahájení 4. ročníku Lánské
nohejbalové ligy a 1. ročníku
soutěže v nohejbalu dvojic o
pohár starosty obce Lány
(OÚ Lány, Sokol, Narpa)
17. 4.
I. KaKoJaMa-Day-2010“ –
polétání velkých modelů
letadel všech kategorií,
včetně volné akrobacie (MK
Lány)
17. 4.
Koncert dudáků - od 19.00
hodin v lánské sokolovně
(DS Tyrš, TOP09)
21. 4.
Sběr papíru od 14.00 do
17.00 hodin. Papír je možné
odevzdávat v prostoru u
tělocvičny školy (Základní
škola Lány)
24. 4.
Soutěž historických modelů
SAM 95,CRC-EHS, E400,E-Open,BRC-EW (MK
Lány)
24. 4.
Ve l k ý j a r n í ú k l i d o b c e
(spolky)
25. 4.
Soutěž historických modelů
SAM95,CRC-Atom,CRCClassic,TEXACO (MK
Lány)
30. 4.
Pálení čarodějnic - přilehlá
plocha k modelářskému
letišti (OÚ Lány, MK Lány,
SDH Lány, Naše Lány)
Květen
Slavnostní odhalení
opraveného Paraplíčka přesný termín upřesní
pořadatel (Zdravý prostor)
Květen
Turnaje dětí v kategorii mini a
baby tenis (TK Lány)
1. 5.
Znovuobnovená premiéra
„Mrzáka Inishmaanského“
od 20.00 hodin v lánské
sokolovně (DS Tyrš)
8. 5.
38. ročník Běhu vítězství
zámeckým parkem (Sokol,
ZŠ Lány, OÚ Lány)
15. - 16. 5. S l a v n o s t n í o t e v í r á n í
studánek, veselice (Zdravý
prostor)
8. 5.
Bogrács gulyás párty

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.
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OMLUVA

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT

Rádi bychom se omluvili lidem, kteří si
šli dne 23. března 2010 pro oběd do
školní jídelny a museli snášet naše
vulgární pokřikování. Je nám to moc líto,
OMLOUVÁME SE.
Žáci 7.třídy Základní školy v Lánech

·
23. 3. – Zástupci tříd se

Stav konta „pomoci faře“
Vyhlášená sbírka „Pomoci faře“, která
začala vánočním koncertem v prosinci
loňského roku uspořádaným smíšeným
pěveckým sborem Chorus Laneum a
kulturní komisí obce Lány, pokračovala
v měsíci lednu a únoru letošního roku
sbírkou do kasičky umístěné na
Obecním úřadu v Lánech. V této kasičce
se sešel obnos 1.400,- Kč. Na vánočním
koncertě se vybrala částka 3.568,- Kč a
dalším finančním obnosem ve výši
1.092,- Kč přispělo občanské sdružení
Naše Lány po únorové maškarní
merendě. Celkem se podařilo shromáždit částku 6.060,- Kč. Částka je to pěkná,
ale ne dostatečná. V lednovém
Zpravodaji jsem Vás informovala, že
účelem sbírky je oprava plotu, vrat a
vrátek a úprava okolí lánské fary, která je
nejstarší původní budovou v Lánech.
Mnozí z Vás namítnou, že by se měl
postarat vlastník, v tomto případě církev,
s čímž souhlasím. Je smutným faktem,
že ač od sametové revoluce uplynulo již
20 let, nejsou vyřešeny církevní restituce
a církev disponuje jen velmi omezenými
finančními prostředky. Protože mi osud
lánské fary není lhostejný, přišla jsem s
nápadem finanční sbírky a chtěla bych s
vaší pomocí tento vytčený cíl dotáhnout
do úspěšného konce. Pomůžete dobré
věci?
Anna Hošková, Zámecká 6, Lány

Pošlete fotky
Stalo se již tradicí, že na obecním plese,
můžeme vidět sestřih videozáznamů a
fotografií zachycující zajímavé momenty, sportovní akce nebo kulturní zážitky z
uplynulého roku v Lánech. Tento cenný
dokumentární materiál připravuje
tradičně kulturní komise. A že to není
snadná práce, potvrdí každý, kdo
zpracovává domácí videa či vlastní velký
fotografický archiv. Tvůrci tohoto
souhrnného dokumentu, Míra Píša a
Roman Havelka, se na vás obracejí s
výzvou o poskytnutí fotografií, videozáznamů, které pořídíte během roku na
některé z akcí v naší obci. Tyto materiály
budou s vaším souhlasem zpracovány do
již zmíněného dokumentárního filmu.
Fotografie či digitální videozáznamy
můžete doručit na Obecní úřad v Lánech
k rukám pana Karla Pleinera nebo poslat
na email: zpravodaj@lany.cz. Děkujeme
Martina Hořejší

Škola v březnu
·
2. 3. – Žáci 9. třídy vyjeli do Centra drogové

prevence a krizové pomoci v Kladně, kde pro ně
lektoři připravili preventivní program na téma
„ Agresivní a rizikové chování“.
·
9. 3. – K procvičení vlastivědného učiva využili
žáci 4. třídy stálé expozice o Keltech v Muzeu
v Novém Strašecí.
·
10. 3. – Za doprovodu pracovnice informačního centra se žáci navštěvující volitelný předmět
Toulky historií seznámili s historickým jádrem
Rakovníka.
·
16. 3. – Děti ze školní družiny a mateřské školky
se sešly v místní knihovně, kde se od paní
knihovnice dozvěděly mnoho informací o
knihách, společně četly a soutěžily.
·
16. 3. – Žáci navštěvující předmět Ekologická
praktika si na letišti v Ruzyni v odletové hale
Terminálu 2 prohlédli interaktivní výstavu
„Muzeum spotřebičů“, která mapuje vývoj
jednotlivých druhů elektrozařízení v rozpětí sta
let. Mohli si např. zahrát jednu z prvních
počítačových her, poslechnout si historické
rozhlasové a televizní záznamy, osahat si starou
telefonní budku. Výstava potrvá do 5. 4. 2010,
poté bude údajně putovat po
některých českých městech.
·
17. 3. – Během dne otevřených
dveří ve škole přišlo do vyučovacích
hodin nahlédnout 14 rodičů,
konzultací s pedagogy o prospěchu
a chování využili rodiče 19 žáků.
·
18. 3. – Do mezinárodní soutěže
Matematický Klokan se v
kategoriích Cvrček, Klokánek,
Benjamín a Kadet zapojil celkem
91 žák. Více informací je k
nahlédnutí na školním webu v
sekci Soutěže.
·
21. 3. – od 16.00 se na akci „Čtení
pro celou rodinu“ v Muzeu TGM
představili četbou z knihy Devatero
pohádek Karla Čapka žáci 3. a 4.
třídy, tanečním vystoupením
přispěly žákyně 6. a 7. třídy.
Slavnostně oceněni v literární
soutěži, která letos akci doprovázela, byli v kategorii 2. – 5. třída tito
žáci: Barbora Buřičová za 1. místo,
Veronika Kyselá za 2. místo a
Matyáš Garnol za 3. místo, v
kategorii 6. – 9. třída obsadila
Dominika Zoková z 8. třídy druhou
příčku.

sešli s vedením školy na
žákovské radě.
·
23., 24. 3. – Žáci 3. třídy
prošli testováním znalostí
z českého jazyka a
matematiky.
·
26. 3. - Žáci 8. třídy se v 7.
lekci finanční gramotnosti
projektu Rozumíme penězům seznámili s
kapitolou Zodpovědné zadlužování.
Potěšily nás výsledky okresního kola Olympiády z
českého jazyka, kde Nikola Věrnochová z 9. třídy
obsadila 11. místo. Děkuji Nikole za reprezentaci
školy a p. učitelce Matějkové za její přípravu před
soutěží.
Pod vedením paní učitelky Novákové vytvořili žáci
3. třídy velmi pěkné výtvarné práce, ty nejzdařilejší
jsme odeslali do soutěže „Mé toulky za zvěří“.
Práce je možné nahlédnout na školním webu.
Na středu 21. 4. od 14.00 do 17.00 vyhlašujeme
další organizovaný sběr starého papíru. Papír je
možné odevzdávat v prostoru u tělocvičny školy.
Naše škola se od března účastní evropského
projektu „Ovoce do škol“ s finanční podporou
Evropského společenství. V rámci tohoto projektu
obdrží žáci 1. – 5. třídy minimálně 1x měsíčně
(dáno počtem zúčastněných žáků v ČR) zdarma
balíček ovoce, zeleniny nebo ovocné či zeleninové
šťávy. Základním cílem projektu je přispět k
trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny,
vytvořit stravovací návyk ve výživě dětí, bojovat
proti epidemii dětské obezity a zvrátit klesající
spotřebu ovoce a zeleniny.
Iveta Vrabcová, ředitelka základní školy
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ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
Jarní úklid obce bude v sobotu 24. dubna
K avízu na společný jarní úklid obce v minulém
čísle jsme slíbili podrobnosti. Tady jsou:
Úklid Lán je věcí obecního úřadu. Samozřejmě.
Udržování tohoto vydobytého pořádku je zase věcí
nás, Láňáků a Vašírovských. To už mnohým tak
samozřejmé nepřijde…
Pokud se tato křehká rovnováha poruší, vypadá to
jako teď, po zmizení sněhu v obci. A nikdo nemůže
popřít, že nejsme schopni tenhle rovnovážný stav
vybalancovat.
A tak nám nezbývá, než spojit síly a učinit naši obec
krásnější. Dne 22. dubna se každoročně slaví Den
Země. Pojďme k tomu datu všichni zušlechtit okolí
našich domů tak, aby Lány s Vašírovem vstoupily
do jara jako vesnice hodná získaného titulu
Vesnice Středočeského kraje roku 2009.
Jarní úklid vyhlašujeme na sobotu 24. dubna.
Těžištěm celého dne bude dopoledne. Rádi
uvítáme každého, kdo si uklidí před vlastním
domem.
Pokud všichni přispějeme zametením chodníku a
sesbíráním odpadků v bezprostředním okolí
svého domu, máme největší kus práce za sebou.

Sportovní organizace budou ten den pracovat na
úklidu svých sportovišť a jejich okolí. Zbydou tak
jen veřejná prostranství. A o jejich úklid se
postarají zájmové spolky. Ostatně tento jarní
úklid vznikl z jejich iniciativy. Taky jako
poděkování za štědrý a transparentní grantový
systém, který obec od roku 2007 pro zájmové a
sportovní organizace vyhlašuje. Úklid zbytků
posypových materiálů na komunikacích zajistí
obecní úřad, stejně tak svoz a uložení posbíraného
odpadu.
Pracovníci technických služeb budou sbírat jak
odpad uložený do igelitových pytlů k tomu
určených, tak nametené hromádky na chodnících.
U krajnic se o ně postará zametací vůz.
Věřím, že umístění kontejnerů na bioodpad na
známých místech víkend předem úklid okolí
našich domů jen podpoří.
Doufám, že odložíte ostych a společně na sebe
všichni zamáváme ve slunečném dopoledni rukou
v pracovní rukavici .
Jiří Luska, občanské sdružení
Lány a Vašírov - Zdravý prostor pro život

Lánská knihovna získala 2.772,- Kč
Lánské Muzeum TGM zaplnil první jarní neděli
dětský smích, nekonečné ševelení dětských hlasů,
tanec a vůně knih. Děti za doprovodu svých rodičů,
prarodičů a přátel se sešly na 3. ročníku Čtení pro
celou rodinu aneb pomáháme lánské knihovně
věnovaném v rámci Měsíce knihy českým pohádkářům B. Němcové, K. J. Erbenovi a K. Čapkovi.
Literární odpoledne, pořádané občanským
sdružením Naše Lány, si nenechali ujít ti, kteří se
chtěli dozvědět výsledky výtvarné a literární
soutěže dětí a náctiletých nebo chtěli podpořit
existenci lánské knihovny věnováním či
zakoupením knihy ve veřejné burze nebo je
zajímali lánské kroniky.
Odpolední program nabídl pestrou skládanku
vystoupení nejmenších dětí o Perníkové
chaloupce z Mateřské školy v Lánech, taneční
vystoupení žáků Základní školy v Lánech, čtené
ukázky z tvorby Karla Čapka a výtvarnou dílnu s
výrobou záložek do knih.
Do literární soutěže se přihlásilo 59 prací dětí a
náctiletých z lánské, stochovské, prosiměřské
(okr. Hodonín) a jaroměřské základní školy, které
se snažily zpracovat co nejvěrněji písemnou práci
dle vyhlášeného zadání. Připravily tak nelehký
úkol hodnotící porotě, která pracovala ve složení
PhDr. Václava Nováková, Mgr. Marta Matějková
a PaedDr. Václav Vodvářka. Porota vysoko
oceňovala zájem všech přihlášených soutěžících
poměřit své „literární síly“. Sešly se práce vtipné,
poučné, upřímné i šokující. „Bohužel“ vybrat
bylo možné pouze práce 3 nejlepší v každé
kategorii.
V kategorii 1. – 5. třídy obsadila 1. místo Bára
Buřičová, 2. místo Veronika Kyselá a 3. místo
Matyáš Garnol, všichni z lánské základní školy.

Tito mladí autoři si vybrali jako téma své práce
vyprávění epizody z pohádek Boženy Němcové.
V další kategorii 6. – 9. třídy se na 1. místě
umístila Pavla Procházková z jaroměřské
základní školy (vypravování – „Nejlepší návštěva
u zubaře na celém světě“), na 2. místě Dominika
Zoková z lánské základní školy (vypravování –
„Jan a Marie“) a na 3. místě Vojtěch Karaus ze
Základní školy ve Stochově (charakteristika
Rona Weasleyho).
V poslední věkové kategorii 15 – 19 let soutěžilo 5
studentů z Gymnázia J. A. Komenského v Novém
Strašecí. První místo získala Kateřina Hanzlíková
(Charakteristika pedagoga z příběhu Harryho
Pottera), 2. místo získala Lucie Pejšová
(Charakteristika pedagoga z příběhu Harryho
Pottera) a 3. místo získal Jan Zelenka
(vypravování – „Smrtící války“). Vítězné literární
práce jsou zveřejněny na internetových stránkách
sdružení – www.naselany.cz.
Výtvarnou soutěž hodnotily členky sdružení Naše
Lány a z obrázků dětí z Mateřské školy v Lánech a
Domečku vybraly práce Kláry Navrátilové, Lenky
Štokrové, Barbory Taranzové, Marie Bělouškové,
Jiřího Roneše, Matěje Soukupa, Kristýny
Soukupové a Josefíny Anny Šnajdrové.
Lánská knihovna díky veřejné burze knih získá na
nákup nových knih částku 2.772,- Kč. Děkujeme
všem dárcům knih i těm, kteří jejich nákupem
pomohli dobré věci.
Ráda bych touto cestou poděkovala za pomoc při
literární soutěži i během samotné akce pedagogickému sboru lánské základní a mateřské školy a
odborné porotě.
Martina Hořejší, 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 – příprava občerstvení na
dětskou oslavu bude ve čtvrtek 8.
dubna od 10.00 - 12.00 hodin. Besedu
se zdravým vařením povede Radka
Jirásková. Hlídání pro děti zajištěno.
·
Na úterý 13. dubna připravujeme
burzu dětského oblečení, hraček a
botiček. Návoz věcí bude v neděli 11.
dubna a v pondělí 12. dubna od 15.00
d o 1 7 . 0 0 h o d i n . Pr o d e j v ě c í
proběhne v úterý 13. dubna pouze
od 9.00 – 12.00 hodin. Výdej
neprodaných věcí a peněz bude v úterý
13. dubna pouze od 16.00 – 17.00
hodin v Domečku. Nezapomeňte si
zajistit jednotné cedulky a dva
seznamy nabízených věcí. Vše je ke
stažení na našich internetových
stránkách v podrobném programu
Domečku. Bližší informace k burze
najdete na www.naselany.cz v
podrobném programu Domečku.
Kontaktní osobou je paní Andrea
Klimešová (mob. 604894402 nebo
e-mail: andrejkaklimesova@seznam.cz.)
·
Beseda – kurz první pomoci se
uskuteční ve čtvrtek 22. dubna od
10.00 do 12.00 hodin. Dozvíte se, jak
komunikovat s operátorkou na lince
155 a jak zvládat krizové situace.
Vyzkoušíte si polohování a nácvik
resuscitace na figurínách. Probereme
i první pomoc u dětí a dětské úrazy.
Besedu povede Marek Hylebrant,
záchranář ÚS Záchranné služby
Středočeského kraje. Hlídání pro děti
zajištěno- pouze pro předem
přihlášené děti na mob. 724265092.
·Ve středu 7. 4. si přijďte v keramické
dílně vyrobit venkovní olejovou
lampičku a následující středu 13. 4. si
můžete vytvořit radiátorové
zvlhčovače.
·Na výtvarné dílny 21. a 28. dubna si
doneste s sebou z domova předmět,
který budete obkládat mozaikou
(květináče, dřevěné krabičky,
podnosy, zrcátka atd.).
·20. 5. Půjdeme navštívit farmový chov
lamy guanaco a antilopy losí při ŠZP
Lány. Sraz pro zájemce je v 9.45 u
sokolovny.
·13.5. a 27.5. můžete přijít s dětmi na
čtení pohádek od 10.00 hodin
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Sokolové hodnotili

Jezdecká socha T. G. Masaryka

Na valné hromadě lánského Sokola se
sešlo 47 zletilých členů. Vyslechli zprávy
o činnosti výboru i jednotlivých oddílů,
volili nové složení výboru. V něm již
nejsou Jiří Gruber a Karel Pleiner, nově
byli do výboru zvoleni Hana Majerová,
Petr Pleiner a Věra Svobodová. Kontrolní komise má zbrusu nové složení –
Zuzana Fenclová, Michal Havlík a
Miroslav Píša.
Starostkou byla opět zvolena Václava
Nováková.
Hodnotili jsme úspěchy i nezdary
minulých tří let. Za minulé tři roky jsme
vložili do rekonstrukce, velké údržby a
oprav sokolovny 988 843,- Kč. Její
provoz (takřka každodenní) není levnou
záležitostí. Za rok 2009 nás stál
241.288,- Kč. To vše jsme mohli
„utáhnout“ jen díky grantům z obce,
župy a KÚ. Jenže příjmy z grantů od KÚ
se nám v posledních dvou letech nedaří
získat. Pro srovnání: v r. 2007 jsme na
grantech získali 286 620,- Kč, v r. 2008
943 880,- Kč a v roce 2009 jen 169 200,Kč. Proto jsme nemohli vloni zahájit
žádnou větší akci. Věnujeme pozornost
vlastním příjmům jednak z pronájmů
sokolovny ( za rok 2009 to bylo 130 575,Kč), jednak z členských a oddílových
příspěvků (na těch jsme vloni získali
celkem 55 666,- Kč). V diskusi se
hovořilo hlavně o brigádnické povinnosti členů. Má se týkat každého člena bez
rozdílu nebo mají být výjimky?
Jaké plány chystáme? Získáme-li grant z
KÚ, chceme zrekonstruovat staré
sociální zařízení. Pokud grant nedostaneme, budeme se snažit hlavně
svépomocí postupně opravovat suterénní prostory sokolovny. Rádi bychom také
zateplili jeviště a šatnu, musíme letos
provést údržbu zeleně na hřišti a to je asi
vše, na co stačí finance. Drobných oprav
v sokolovně a okolí je dost, takže bude
dobrá každá ruka, která svoji nezištnou
pomoc nabídne. Z nejbližších akcí, při
kterých lze plnit své brigády, budou mít
členové možnost pomoci při jarním
úklidu venkovního hřiště, při společné
účasti na úklidu 24. dubna a samozřejmě
při generálním úklidu sokolovny. Dále
nás letos čeká drátkování podlahy sálu.
Z těch finančně náročných akcí se valná
hromadě kladně vyjádřila k záměrům:
postupná rekonstrukce sokolovny podle
studie Ing. Doležala a dále oprava
podlahy.
Václava Nováková

Od 6. března 2010 – téměř po 73 letech – mají
Lány konečně na svém území jezdeckou sochu
prezidenta Osvoboditele T.G. Masaryka. Její
odhalení bylo pro mnohé z nás podnětem
k obšírné diskusi i ke vzpomínkám.
Sen o jezdecké soše prezidenta Masaryka se
zrodil bezprostředně po jeho úmrtí. Byla hned
pořádána dobrovolná sbírka, avšak k realizaci z
důvodů známých politických událostí (Mnichov,
okupace) nedošlo. Vybrané peníze se ztratily
poprvé.Druhá velká snaha se objevila na
přelomu let 1947 – 1948, ale i ta byla marná. Po
Únoru 1948 se nové politické garnituře osobnost
T.G. Masaryka zásadně nehodila pro jeho
demokratické smýšlení, a tak peněžní dary opět
zmizely neznámo kam. Přišel rok 1968, blýskalo
se na lepší časy a ušlechtilá myšlenka o soše se
vynořila znovu. Vznikla „Společnost pro
zbudování pomníku prezidenta Osvoboditele v
Lánech“. Jejími zakládajícími členy byli např.
profesor Kácl (poslanec Parlamentu ČSSR),
Antonín Michálek (ředitel školy Kladno Dříň),
Josef Jelínek (kronikář v Lánech), Jaroslav Melč
(lánský občan, úředník na generálním ředitelství
kladenských dolů), Dobroslav Gebhart (jediný
dosud žijící člen této společnosti, v obci
přezdívaný „lánský Dubček“) a Jaroslav Pleiner
(v roce 1948 pochovával jako správce lánského
hřbitova ministra Jana Masaryka). On i někteří
výše jmenovaní byli u zrodu myšlenky na sochu i v
dřívějších letech.
V roce 1968 navštěvovaly lánský hřbitov a naši
obec desetitisíce lidí. Společnost proto rozhodla
(pod patronací tehdejšího MNV) o instalaci
výstavy jezdeckého portrétu ak. malíře a lánského
občana Františka Horníka v kulturním domě
(v dnes již neexistujícím Hubertusu). Byly zde
vystaveny i jiné dochované předměty pana
prezidenta, jak je zapůjčili lánští občané. Výstava
jezdeckého portrétu v životní velikosti přilákala
velké množství našich i cizích návštěvníků. Na
dobrovolném vstupném byl koncem roku 1968
vybrán více jak 1 milion korun. Ty byly uloženy ve
státní spořitelně na Václavském náměstí v Praze
na účet č. 907 747.
Přišel 21. srpen 1968. Období „normalizace“,
kdy pokračovala vláda jedné strany, pohřbilo
myšlenku na sochu, ale bohužel i získané finanční
prostředky. Komunistickým režimem tak byla
ukradena částka,
kterou lidé věnovali
památce jednoho z
největších filozofů a
demokratů naší
novodobé historie.
Po listopadu 1989 se
myšlenka zbudovat
památník prezidenta
Masaryka v Lánech
stala opět aktuální.
Několik zástupců
Občanského fóra v
Lánech a ve Stochově
se počátkem roku
1990 rozhodlo založit
Masarykovu nadaci se

Jak lze získat Lánský zpravodaj
Lánský zpravodaj je doručován do všech
poštovních schránek Lán a Vašírova a
následně je k dispozici ve Smíšeném
zboží Vaněček v Berounské ulici a na
Obecním úřadu.

sídlem v Lánech, která měla napomoci zvýraznit
osobnost našeho prvního prezidenta a
připomínat jeho dílo a odkaz. Myšlenka s
vybudováním důstojného stánku včetně sochy v
Lánech byla na světě. Zakládajícími členy nadace
byli pánové Milan Bechyně, Vlastimil Hořejší a
Jaromír Šilhan z Lán a Jaroslav Žák, Jindřich
Sybera a Zdeněk Hromka ze Stochova. Tento
výbor inicioval první výstavu o Masarykovi v
lánské sokolovně. Ta trvala asi půl roku, poté byla
přestěhována do obecního domu na náměstí čp.
214 (bývalý obchod s obuví a textilem), kde
probíhala do r. 1997. Nové prostory pro výstavu
pak zapůjčil Antonín Charouz v zrekonstruované
zemědělské usedlosti čp. 18 (hotel Classic) a to
na dva roky. Správci expozice byli pan Karel
Kestner st. a František Pošta(rovněž člen
nadace).
V průběhu této výstavy nadace písemně oslovila
pana prezidenta Havla, ministra kultury Pavla
Tigrida, kancléře prezidenta Ivana Medka a
tehdejšího přednostu okresního úřadu Jiřího
Chalupeckého s návrhem zřídit muzeum TGM v
Lánech. Tito pánové hodně přispěli svým vlivem a
penězi k dotažení záměru do konce. Od Školního
zemědělského podniku byl zakoupen a
zrekonstruován starý barokní špýchar a
MUZEUM TGM v Lánech bylo v něm slavnostně
otevřeno v r. 2003.
Z podnětu ředitele rakovnického muzea
Františka Povolného byla vyhlášena veřejná
sbírka na zhotovení jezdecké sochy T.G.M.
Nesebralo se však dost a na její dokončení přispěl
Středočeský kraj částkou 2 milionů korun.
Jezdecká socha mohla být konečně realizována.
Záměrem sochaře Petra Nováka bylo zobrazit
pana prezidenta jako myslitele, filozofa,
humánního člověka plného pokory – tedy právě
tak, jak ho vnímali pamětníci v Lánech, prostě
„tatíčka Masaryka“.
6. března 2010 tak bylo naplněno úsilí mnoha
našich občanů i organizací důstojně připomínat
osobnost prezidenta Masaryka právě v Lánech,
kde jeho životní pouť skončila v září 1937.
Mně osobně se však nelíbilo, že slavnost odhalení
sochy a jméno T.G. Masaryka zneužila ČSSD ke
své předvolební kampani. Nestoudné!
František Pošta, lánský kronikář
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SPORTOVNÍ DĚNÍ V LÁNECH
8. květen - Běh vítězství zámeckým parkem
Již po 38. bude v tento den probíhat tradiční „Běh
vítězství zámeckým parkem“. Pořadatelé, jimiž
jsou TJ Sokol Lány, Obecní úřad Lány a Základní
škola CH. G. Masarykové v Lánech, již opět pilně
pracují na přípravách. Běh je určen pro závodníky
od nejmenších po nejstarší v několika kategoriích
a pro zcela sváteční běžce je určen Běh pro zdraví s
mottem:“ Běž, jak můžeš, když nemůžeš, odpočiň
si, ale pokračuj“. Písemné přihlášky do běžeckých
závodů lze zasílat na adresu ředitele závodu: Karel
Sklenička, Ke Hřbitovu 381, 270 61 Lány nebo na
e-mail: beh@lany.cz. Je možné se přihlásit i v den
závodu, ale vždy nejpozději 30 minut před startem
příslušné kategorie. To připomínáme hlavně

kategoriím dětí od 1. do 4. třídy, protože takřka
každým rokem přijdou k prezenci rodiče s dětmi
pozdě a pak jsou velmi zklamáni, když je do závodu
pořadatelé již nevezmou. Mimolánští závodníci
hradí startovné, v Běhu pro zdraví se žádné
neplatí. Podrobné informace lze najít na
internetových stránkách www.beh.lany.cz nebo ve
vývěsce před sokolovnou. Organizační výbor se
těší na hojnou účast závodníků i ostatních
návštěvníků. Věří, že vyjde i počasí, abychom si
všichni opravdu plnými doušky užili krásného
lánského zámeckého prostředí i sportovní
atmosféry.
Václava Nováková

Hokejová sezóna 2009 /2010 pomalu končí
Letošní hokejovou sezónu v Lánech zahájila tři
mužstva HC Lány. Dva týmy dospělých a
mládežnické celky dorostu a žáků.
Jako prvním skončila sezóna našim dorostencům,
kteří nastoupili podobně jako A-mužstvo v
meziokresní soutěži. Ta se v této věkové kategorii
hraje turnajovým způsobem. Přestože první
turnaj Lánským nevyšel, další turnaje ukázaly
vzestupnou tendenci a nakonec vybojovali v
konkurenci Hořovických, Žebráckých a
Kralovických celkové třetí místo, když jako jediní
dokázali porazit budoucího přeborníka ze
Žebráku.
S koncem turnajů dorostu přišel i konec tréninků
pro žáky, kteří trénují společně s dorostenci a
připravují se na nástup do vyšší věkové kategorie v
příštích letech.
Mužstvo A nastupovalo ve spojeném
meziokresním přeboru Kladenska, Berounska a
Příbramska, kde si v průběhu sezony vedlo dobře,

za což mluví třetí příčka z celkového počtu osmi
velmi kvalitních mužstev. Toto umístění si ve
vyrovnané sezóně Lánští pojistili až remízou v
dohrávce okresního derby s Doly Kladno.
Mužstvo B zahájilo již čtvrtou sezónu v soutěži s
názvem AMHL Slaný, která má rovněž osm
účastníků. Letošní sezóna je velmi vyrovnaná a její
kvalita se oproti loňskému ročníku ještě zvedla.
Vyrovnanost této soutěže dokazuje i fakt, že pouhá
čtyři kola před koncem základní části nejsou stále
známí aktéři nadstavbové části této soutěže.
Ukončení hokejové sezóny ovšem neznamená
nečinnost HC Lány. Je nutno se již připravovat na
další ročník soutěží všech mužstev. A zařídit
spoustu „nedůležitých“ drobností, které jsou pro
chod hokejového klubu nezbytné. Proto bych chtěl
touto cestou všem lidem, kteří mají cokoli s
lánským hokejem společného, poděkovat za jejich
práci.
Aleš Lomberský, HC Lány

Fotbalový klub v číslech
Fotbalový klub SK Lány byl založen v roce 1928. V
současné době má klub pět družstev - přípravku,
starší žáky, dorost, A-mužstvo a B-mužstvo. Od
starších žáků všechna družstva hrají v okresních
soutěžích. Starší žactvo na podzim skončilo na 5.
místě, dorost na 4. místě, B-mužstvo se umístilo
na 12. místě a A-mužstvo obsadilo po podzimní
sezoně 3. místo, pět bodů za vedoucím týmem.
V současné době vede družstvo žáků pan Zdeněk
Markup a Petr Sedláček ml. Tito dva trenéři
zároveň trénují přípravku, ale pro nízký počet
malých svěřenců mají tréninky společné.
Družstvo dorostu vede Marta Matějková a
Vlastmil Švolba. Trenéry B-mužstva jsou Jan
Dudášik se synem Petrem a vedoucím mužstva je
pověřen Ladislav Mocsonoky. Milan Dvořák,
držitel trenérské skupiny UEFA licence A, trénuje
A-mužstvo, Miroslav Porcal doprovází tým jako
vedoucí.
V minulém roce se nám podařilo zrealizovat 2.
etapu přístavby fotbalových kabin za vysoké

finanční podpory obce Lány. Chtěl bych jménem
oddílu celému zastupitelstvu vyjádřit poděkování.
Duchovnímu otci lánského fotbalu, Vlastimilu
Švolbovi, který tam v loňském roce strávil
nemalou část svého osobního volna, bych rád
poděkoval za neutuchající elán, který do fotbalu
vkládá.
Zároveň nesmím zapomenout na sponzory, kteří
nám přispěli finančními částkami na rozvoj
fotbalového oddílu. Též jim patří úpřímné
poděkování a těšíme se na další spolupráci s nimi.
Sekretář SK Lány Miroslav Porcal

Stolní tenisté mají sezonu
takřka za sebou
Je to jediný oddíl TJ Sokol Lány
registrovaný v oficiálních soutěžích.
Oddíl má celkem 4 družstva. Družstvo
„A“ hraje krajský přebor I. třídy, což je
vůbec nejvyšší úroveň ze všech lánských
sportů. V sezoně 2009 – 2010 skončili na
7. místě, což v rámci kraje vůbec není
špatné. Družstvo „B“ obhajovalo loňský
postup z okresního do krajského
přeboru II. třídy a obhájilo ho úspěšně.
Celou sezónu je suverénně na 1. místě a
bude hrát o postup do krajského přeboru
I. třídy. Družstvo „C“ si předsevzalo, že
postoupí do okresního přeboru I. třídy.
To se mu podařilo, ale na udržení se v této
třídě družstvo nemělo a bude sestupovat
do II. třídy. Konečně družstvo „D“ hrálo
ve IV. třídě okresního přeboru. Dávali
přednost mladým hráčům, aby získávali
hráčské zkušenosti. V průběhu se
družstvu dařilo tak, že to vypadalo na
postup do III. třídy, ale několik smolných
zápasů ho předurčilo zůstat ve IV. třídě.
Oddíl pořádá řadu turnajů a přeborů
Lán. Vyvrcholením pro lánské amatéry
bývá silvestrovský turnaj a pro zdatné
hráče turnaj veteránů a Memoriál Jindry
Skály, jehož se zúčastňují tenisté z celého
okresu ve čtyřech kategoriích. Ten se
letos konal 3. dubna. Trenéři se hodně
věnují dětem a mládeži. Letos se jim
podařilo získat nové chlapce a dívky, a
tak doufají, že za podpory jejich rodičů z
nich vyrostou úspěšní reprezentanti
lánského „pinčesu“.
(ze zprávy oddílu stolního tenisu
na valné hromadě TJ Sokol Lány)

Nová rybářská sezóna
Kvapem se blíží 1. květen 2010 a s tím i
zahájení nové rybářské sezóny na
Židovském rybníku v Lánech pro mládež
do 15 let. V letošní sezóně bude pár
drobných změn oproti minulému roku.
Jednak jde o změnu osob dohlížejících na
pořádek a dodržování pravidel rybolovu,
dále o změnu v samotném rybářském
řádu a v neposlední řadě i v ceně, která
pro letošní rok bude činit 100,- Kč. Pro
zájemce o bližší informace se koná
schůzka 17. dubna 2010 ve 14.00 hodin
v hasičské zbrojnici u Židovského
rybníka, kde budeme mít posezení a
povídání o rybách s DVD projekcí.
Zároveň bude možné zakoupit i
povolenky k rybolovu na rok 2010.
Karel Pošta

Inzerce
v Lánském zpravodaji
Spolehlivý způsob, jak oslovit
všechny z Lán a Vašírova.
Podmínky inzerce na www.lany.cz.
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Pozvánka na fotbalové zápasy
na domácím hřišti
11. 4. 16.30 SK Lány A - SK Pavlíkov
18. 4. 10.00 SK Lány (st. Žáci) - ESTA
Oráčov
18. 4. 17.00 SK Lány B - So Pustověty
24. 4. 10.00 SK Lány (dorost) – ČL
Kolešovice
25.4 17.00 SK Lány A – TJ Roztoky
2.5. 17.00 SK Lány B – Sokol Srbeč
9.5. 17.00 SK Lány A – Sokol Mšec

Aktuální výsledky z 1. jarního
kola fotbalových soutěží:
27.3. Rynholec - Lány B - 0:3 (III. třída
okresního přeboru)
28.3. Lány A - P.O. Olešná - 1:1 (II. třída
okresního přeboru) branku za Lány
vstřelil Michal Reichl
4.4. Lány A - Olympia Rakovník - 2:0
4.4. Lány B - TJ Čistá - 0:2

Sokolovna a hřiště v dubnu
3. dubna - 24. ročník turnaje veteránů,
21. ročník Memoriálu J. Skály - stolní
tenis sokolovna
13. dubna - zahájení 3. ročníku Lánské
nohejbalové ligy a 1. ročníku
nohejbalových dvojic
13. dubna od 9 - 12 hodin - burza
dětského oblečení – pořadatel Domeček
16. dubna- prodejní akce
Soboty 17. a 24. dubna od 9 – 10 hodin cvičení s Martinou
24. dubna od 9 hodin - společná brigáda
v rámci akce ke Dni Země
1. května - od 20.00 hodin obnovená
premiéra „Mrzáka Inishmaanského“
divadelního souboru Tyrš
Václava Nováková

Víceúčelové hřiště bude
dočasně uzavřeno
Koncem měsíce března a v dubnu je
prováděn prořez lip na hřišti za
sokolovnou. Při prohlídce s
dodavatelskou firmou bylo zjištěno, že
jedna lípa je ve špatném zdravotním
stavu a bude muset být skácena. Z
bezpečnostních důvodů proto bude
platit při kácení i prořezu stromů zákaz
vstupu na hřiště. Jakmile bude hotovo a
dřevní hmota i hřiště uklizeny, bude
možné provoz obnovit.
Václava Nováková

SPORTOVNÍ DĚNÍ V LÁNECH
Fotbalový podzim a zima na Lánech
Áčko dospělých se po letním sestupu z 1. B třídy
oklepalo a v letos velmi nabitém okresním
přeboru drží solidní 3. místo se ziskem 31 bodů a
skórem 31:15. Po postupu fanoušky opěvovaný a
po sestupu zatracovaný tým si ponechal svoji
soudržnost, přístup k tréninkům i k náročným
soustředěním, a i když body nesbíral s
předloňskou lehkostí a dvojcifernými výsledky,
stále dokazuje svou příslušnost k okresní špičce.
Stabilizovaný, ovšem velmi úzký kádr, ztratil
zbytečně body v utkání v Roztokách a v nastaveném čase nešťastně v Rakovníku. V přímém
souboji o prvenství bez šesti hráčů základu pak
zaslouženě i v Branově, na který aktuálně ztrácí 5
bodů. Naopak cenné výhry vydřel zejména na
hřištích v Pavlíkově a ve Mšeci. Nejvíce bodů
(góly + asistence) nasbíral Marek Vácha – 13,
Libor Švolba – 12, Milan Dvořák – 11, nejlepšími
střelci byli David Dudášik a Marek Vácha s pěti
góly, nejpoctivěji trénujícími hráči Milan Rajgl
(76%), Ivo Rybář (71%) a Milan Dvořák (68%).
Nejlepšími hráči podzimu byli trenérem
vyhodnoceni David Dudášik a David Čapek.
Zimní příprava na jarní část začala 13. 1. 2010 v
tradičním rytmu středa-pátek-neděle,
pokračovala kondičně-herním soustředěním na
Lánech na konci února s účastí 17 hráčů a
vyvrcholila víkendovým herním soustředěním v
Žihli a Tisu v půli března (14 hráčů). Tým byl už
během podzimu doplněn o brankáře Zdeňka
Bakalu, který nahradil dlouhodobě zraněného
Haužvice, aktuálně též o dalšího brankáře Jana
Zíku ze Mšece (na hostování do 30. 6.). Po
zranění se slibně zapojil do přípravy Matěj Humr,
s áčkem trénují i dorostenci Lukáš Loskot, Lukáš
Piontek a Jan Sedláček, z pražského hostování se
vrací nadějný technik Ondra Vejrážka. Cílem
mužstva je hrát i nadále pohledný útočný fotbal a
udržet kontakt s okresní špičkou.

Přátelské utkání, 20.3. 2010, hřiště s umělou
trávou v Žihli: SK Lány – Zavidov 5 : 0 (1:0)
Na rychlém povrchu se odehrával zpočátku
neurovnaný, nepřesný a vcelku vyrovnaný
souboj, ve kterém se první osmělily Lány - velkou
šanci měl v 14. minutě Ivo Rybář po parádním
pasu Blína. Naopak brankář Bakala vyrážel nebezpečnou hlavičku, Zavidov zahrozil i po chybičce
D. Čapka, na druhé straně zase pálil nad Pleiner.
V 35. minutě vybojoval míč Kubička a hezkou
uličku Váchy zakončil důrazně Švolba – 1:0. V 42.
Loskot jen těsně nedosáhl na centr Váchy.
V druhé půli šla kvalita hry o poznání nahoru, a to
zásluhou obou týmů. Hra se zpřesnila a k vidění
byly pěkné akce. V 52. minutě Vácha hlavou
minul míč po centru Dudášika, stejný hráč mířil
mezi tyče po faulu na Dvořáka. V 60. minutě
zachytil Dvořák odražený míč a levačkou zpoza
šestnáctky trefil přesně k tyči – 2:0. Za dvě minuty
našel Rajgl dlouhým pasem Váchu a ten byl
zblízka nekompromisní – 3.0. Hezký moment
předvedl Vejrážka, když pohotově vyslal do
nájezdu Švolbu. Bakala si vydatně zachytal mezi
75.- 80. minutou, kdy Lánští polevili v obranné
fázi a Zavidov třikrát výrazně zahrozil. Na závěr
pětiminutovky si smlsnul na chycené penaltě po
faulu Pleinera. Po ose Dvořák - Ivo Rybář se v 90.
minutě vyhnul ofsejdové pasti Vácha a šikovně
zakončil – 4:0. Tečku zápasu dal Dvořák, když s
atakujícím Švolbou vybojoval míč a s přehledem
zakončil na 5:0. Nejlepšími hráči zápasu určil
trenér brankáře Bakalu a Pleinera.
Hrající sestava s volným střídáním: BakalaČapek D., Rajgl, Dudášik, Rybář V. - Rybář I.,
Dvořák, Blín, Pleiner - Švolba, Vácha- Kubička,
Loskot, Vejrážka.
Mgr. Milan Dvořák, trenér

Výzva pro party „šílenců“ k účasti na „Lánské Neckyádě“
Vyzýváme všechny zájemce z řad dospěláků i dětí
k účasti na „Lánské Neckyádě“, která se bude
konat v sobotu 12. června 2010 na Židovském
rybníce v Lánech.
„Neckyády“ se může zúčastnit každý, komu
nechybí odvaha, patřičná dávka recese a humoru.
Dostavte se na start s amatérsky vyrobeným
nemotorovým prostředkem konstruovaným pro
přehlídku plavidel a soutěže Vodohraní.
Přehlídka plavidel bude odstartována ve 12 hodin
a následovat budou atraktivní soutěže
„Vodohraní“. Následovat bude další zábavný
program a vyhlášení vítězů jednotlivých
kategorií. Čeká vás skvělá akce s rybníkem plným

zábavy. Přípravy jsou v plném proudu.
Přihlášku a propozice najdete na internetových
stránkách http://www.lany.cz/cz/lanskaneckyada, bližší informace získáte na mob. 724
265 092 (J. Drastilová) nebo emailu:
neckyada@lany.cz.
Pokud máte zájem o nafukovací duše pro své
plavidlo, hlaste se do 30. dubna u J. Drastilové.
Duší je omezený počet!
Přejeme Vám mnoho originálních nápadů.
Pořadatelé akce: Komise veřejného pořádku,
sportu a mládeže a Kulturní komise obce Lány,
SDH TGM Lány, Modelářský klub Lány a okolí,
OS Naše Lány a OS Fiat Multipla Klub ČR
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Úřední hodiny OÚ Lány
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