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Slovo na úvod
Kam s ním? Ten problém už
řešil Jan Neruda
Snad všichni znají fejeton českého
autora, ve kterém mistrně líčí své potíže s
nepotřebnou slámou poté, co si pořídil
nový slamník. Ta věta se zdá více než
nadčasová. I dnešní vyspělá civilizace řeší
co s tím, co doma skončí v odpadkovém
koši. Zaplacením známky za svoz
komunálního odpadu to pro některé
končí. Ne pro všechny, naštěstí troufnu si
říci. Je nás čím dál více, co se potkáváme u
barevných kontejnerů na tříděný odpad
nebo v obecním sběrném dvoře. Bohužel
někteří naši sousedé si nevidí dál než za
vlastní plot. Svou zahrádku mají
naklizenou a na dohled svého domu dělají
smetiště. Když tam vozí soused, tak já
mohu také, je prý železné pravidlo.
Někteří pod rouškou tmy, jiní za denního
světla. Les nebo pole si s tím poradí …
Myslím, že nemají pravdu. Ty jednotlivé
hromádky přerůstají v hromady a
procházka lesem či polem plným hromad
starých větví, vánočních stromků a sutě je
černá můra těch, co by na cizí pozemek
žádný odpad neodložili. A vlastníkovi
takového pozemku přibudou na čele
vrásky a jeho peněženka se výrazně
ztenčí.
I proto se v lednu letošního roku „zrodila“
iniciativa od členů některých lánských
spolků na velký jarní úklid vesnice a jejího
okolí. Oslovili veřejnost, ostatní spolky s
výzvou - Oplaťme obci vstřícný přístup,
dobré vztahy a transparentní a štědré
grantové řízení a přiložme ruku k dílu. Byl
to nápad „zdola“, nikoliv požadovaný
obcí. Ta pomohla s odvozem a zaplatila
úložné na skládce. Ty spolky a organizace, co svou účast na úklidu slíbily, své
slovo dodržely a s nimi řada dalších
dobrovolníků. Patří jim velké díky.
Chce se mi říci: Stačilo jediné dopoledne,
více než 150 pracovitých lidí a máme s
příchodem jara uklizeno. Na jak dlouho?
Martina Hořejší

Chodník Lány – Slovanka na dohled
Devatenáctý duben letošního roku byl posledním
termínem pro přihlášky do výběrového řízení na
výstavbu chodníku Lány – Slovanka. Projektovou
dokumentaci si vyzvedlo celkem 9 firem a 7 firem
následně zaslalo cenovou nabídku. Všechny
nabídky splnily parametry zadání, a tak mohla
zasednout komise pod vedením místostarosty
obce Václava Fencla. Komise po prostudování
nabídek doporučila uzavřít smlouvu s firmou
ČNES dopravní stavby a.s. Kladno. Jejich
nabídka obsahovala nejnižší cenu díla, překročila
minimální požadovanou záruku díla 60 měsíců a
předložila reference o prováděných akcích
podobného stavebního charakteru. Celková cena
díla činí 2. 632.475,- Kč včetně 20% DPH
(nejvyšší podaná nabídka byla 3.412.790,- Kč).

Předpokládaný termín zahájení výstavby
chodníku Lány – Slovanka je 1. červen 2010 a
dokončení je plánováno nejpozději do 30. září
2010. V plánovaných termínech jsou uvažovány
obě etapy výstavby - 1. etapa od kruhového
objezdu pod statkem k plotu bývalého lihovaru a
2. etapa podél areálu firmy Metal Holding až k
potoku včetně zatrubnění silničního příkopu.
Celá akce je financována z dotace Ministerstva
pro místní rozvoj ČR ve výši 1,9 milionu korun,
kterou obec obdržela za vítězství v krajském kole a
2. místo v celostátním kole soutěže Vesnice roku
2009. Zbylá část bude financována z rozpočtu
obce Lány.
Karel Sklenička, starosta obce

Nechte odpočívat zahradní sekačky a motorové pily
v době klidu
Lány mají vyhlášku o veřejném pořádku,
opatřeních k jeho zabezpečení a čistotě v obci.
Cílem této vyhlášky není nikoho omezovat, ale
pouze stanovit pravidla, která zpříjemní a zlepší
podmínky pro život v obci všem slušným a
ohleduplným lidem. Zmiňovaná vyhláška mj.
stanovuje, že každý je povinen zdržet se v
katastru obce v sobotu do 8.00 hodin ráno a od
18.00 hodin večer, v neděli a státem uznaných
dnech pracovního klidu v době ráno do 8.00
hodin a odpoledne od 14.00 hodin veškerých
prací spojených s užíváním zařízení a přístrojů
způsobujících hluk.
Opatření se týká používání sekaček na trávu,
cirkulárek, motorových pil, křovinořezů,
rozbrušovaček, odfukovačů listí, vysokotlakých
č i s t i č ů , r e p r o d u k o v á n í h l a s i t é h u d b y,
provozování leteckých modelů a všech dalších
strojů a přístrojů způsobujících nadměrný hluk.
Proč existenci vyhlášky a klidového režimu
připomínáme? Bohužel někteří naši spoluobčané
stále sekají trávu v neděli odpoledne, myjí auta s
pomocí wapky nebo se pustí do řezání dřeva.

Prosím ty občany, kteří zapomněli na existenci
vyhlášky, aby dodržovali vyhlášenou dobu klidu a
neobtěžovali své okolí. Většině občanů, kteří tak
činí, děkuji.
JUDr. Ernest Kosár
Komise veřejného pořádku, sportu a mládeže

Poděkování všem kteří pomohli s úklidem
Děkuji všem sportovním, zájmovým a kulturním organizacím, všem občanům a zaměstnancům
Obecního úřadu v Lánech, kteří se zapojili v sobotu 24. 4. 2010 do velkého jarního úklidu Lán,
Vašírova a okolí. Lánští a vašírovští občané znovu dokázali, že jim není lhostejné životní prostředí a
vzhled okolí obce, ve které žijí. Zvláštní poděkování patří koordinátorům celé akce Jiřímu Luskovi,
Miroslavu Hořejšímu, Janě Drastilové a zástupcům obce Jiřímu Ladrovi a JUDr. Ernestovi
Kosárovi.
Karel Sklenička, starosta obce
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Dotace na čističku zamítnuta
Žádost o dotaci z Programu rozvoje
venkova na stavbu čističky odpadních
vod a kanalizace ve Vašírově byla
zamítnuta. Obec bude hledat jinou
formu dotace a vyžádá si projektovou
dokumentaci zpět z výběrového řízení.

Lánský hřbitov pod zámkem
Od dubna letošního roku je lánský
hřbitov opět na dobu nočního klidu
zamykán. O tuto činnost se bude starat
paní Ivana Drábková. Hřbitov bude v létě
zamčen v době od 20.00 do 7.00 hodin a v
zimním období od 18.00 do 8.00 hodin.

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.

Úprava parku u soch Kalvárie
Obec Lány oslovila firmu Zahradnictví
Švácha, aby navrhli osázení a úpravu
plochy kolem soch Kalvárie na západní
straně Masarykova náměstí. Návrh na
úpravu a otevření tohoto prostoru
veřejnosti zpracoval pan architekt
Jaromír Doležal. V současné době již
probíhá demontáž oplocení a příprava
osvětlení soch. Stávající volný prostor
bude osázen vhodnými rostlinami a keři,
nově přibudou lavičky a zpevněné
plochy pod nimi.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Volby do Parlamentu České republiky v Lánech
Ve dnech 28. a 29. května 2010 se budou konat
volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
V Lánech budou zřízeny 2 volební okrsky, oba se
sídlem v Lánech, Školní ulice čp. 418 (budova I.
stupně Základní školy v Lánech). V souladu s
ustanovením § 14c písm. c) zákona č.247/1995

Sb. o volbách do Parlamentu ČR a o změně a
doplnění některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů stanovil starosta obce Karel
Sklenička minimální počet členů okrskové
volební komise č.1 a č.2 – obě shodně v počtu šesti
členů.

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

Kdy a kde?
Lány u obecního úřadu
sobota 22. května 2010 od 9.20 – 10.00 hodin
Vašírov u zastávky ČSAD
sobota 22. května 2010 od 10.10 – 10.40 hodin

Změny ve vítání občánků a přání jubilantům
První dubnovou sobotu jsme v Lánech přivítali do
svého středu opět nově narozené občánky. Pro
rodiče i příbuzné je to malý obřad, který
připravuje Sbor pro občanské záležitosti spolu s
matrikářkou obce, se zapsáním do společenské
kroniky. U kolébky recitovali malí školáčci
novému občánkovi a jeho rodičům básničky
známých autorů dětské literatury. Od loňského
roku se při vítání občánků prezentují malí
recitátoři pod vedením paní učitelky Bc. Hany
Brožové a jsou opravdu skvělí! Nesmím
zapomenout a touto cestou poděkovat děvčatům,
která nám u kolébky recitovala několik let, a
bohužel odrostla dětským střevíčkům. Byla to
Nikola Věrnochová a Lucie Zíková. Obě děvčata
byla vždy ochotná pomoci vytvořit příjemnou
atmosféru při obřadu.

Obřad „Vítání občánků“ se uskutečnil několikrát
do roka, rodiče dítěte byli předem pozváni. V
letošním roce dochází ke změnám, které se týkají
dosud všech uskutečňovaných akcí, kromě
jmenovaného obřadu i přání jubilantům apod.
Zákon o základních registrech neumožňuje
zveřejnění osobních údajů bez písemného
souhlasu. Pokud bude mít rodina zájem o
uskutečnění návštěvy u oslavence se
společenskou kronikou nebo o přivítání nového
občánka do života v obci, může tuto akci domluvit
na obecním úřadě. Toto oznámení se týká i
uspořádání zlaté svatby se zápisem do
společenské kroniky.
Alena Hlavsová, předsedkyně
Sboru pro občanské záležitosti

Teplé jarní počasí jako by odletělo o svatojakubské
noci s čarodějnicemi. Pršet začalo až v průběhu
noci a tak tradiční průvod malých i velkých
čarodějnic došel bez úhony od hasičské zbrojnice
až na Kopaninu. Po zapálení hranice dostaly
sladkou odměnu všechny děti, které dorazily

v pohádkových převlecích. Pro dospělé byla
zpestřením živá hudba při setkání se sousedy a
přáteli. Příjemnou sousedskou atmosféru zpestřil
ve 21.00 hodin ohňostroj.
Foto: Jana Jirásková

Výměna oken v základní škole
Obecní zastupitelstvo se seznámilo s
cenovou nabídkou společnosti Window
Holding a.s. (dříve Vekra a. s.) na
výměnu oken na východní straně budovy
Základní školy v Lánech včetně
postranních vchodových dveří.
Zastupitelé rozhodli o výměně oken bez
výměny postranních vchodových dveří.
Jedná se o zakázku v hodnotě 206.082,Kč včetně DPH.

Aktuální zprávy o dění v obci
zasílané e-mailem
Aktuální zprávy o dění v obci a také
informace o sportovních a kulturních
akcích máte možnost získávat také
prostřednictvím krátkých e-mailových
zpráv. Pokud máte zájem o zasílání
novinek, zadejte svůj e-mail
do příslušného pole na titulní straně
internetových stránek www.lany.cz.
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Před májovou veselicí čeká mladé hlídače krále
„Bogrács gulyás párty“
Jak se už stalo tradicí, oslavíme i letos květen
Májovou veselicí na náměstí před hospodou
Narpa. Protože budeme opět stavět krále,
připravili jsme večer před samotnou akcí pro
mladé, kteří se k nám budou chtít připojit,
takzvanou Bogrács gulyás párty.
Májová veselice vypukne 22. května v podvečer od
18.00 hodin. Věřím, že kapela Rotace přispěje ze
všech sil k vaší dobré náladě. Na náměstí před
Narpou, kde se akce bude konat, nebude ani letos
chybět král s odměnami charakteru tuhého i
kapalného pro všechny zdatné lezce, kteří seberou
odvahu a se stromem se popasují.
A protože by se mohlo stát, že by nám někdo
nepřející krále porazil, budeme ho v noci z 21. na

22. května opět hlídat. Loňský nápad s
Ernestovým (JUDr. Kosár pozn. redakce)
maďarským kotlíkovým gulášem se setkal s
velkým ohlasem, takže jsme letos připravili pro
všechny mladé, kteří budou chtít s námi v noci
hlídat, „Bográč guláš párty”. Ernest přislíbil, že
tentokrát bude kotlík podstatně větší, takže snad
se dostane na všechny. Přesný čas zahájení jsme
nestanovili, ale bude to plus - minus kolem desáté
večerní. Kromě guláše bude přítomen též nějaký
ten gril, takže kdo by si chtěl donést nějakou
dobrotu a ugrilovat si ji, má možnost. Ovšem
neručím za to, až budeme s Ernestem provádět
výstupní kontrolu, že mu z pečínky něco zbude ...
Karel Pleiner

Lánské letní slavnosti - letos posedmé
Letos slavnosti vykročí již do sedmého ročníku a
bez nadsázky si myslím, že za dobu své existence si
získaly mnoho diváků, kteří přicházejí za pestrou
kulturní mozaikou jednu červnovou sobotu do
lánského hotelu Classic. Cílem slavností bylo, a
stále to platí, poskytnout prostor lánské veřejnosti,
školním a předškolním dětem a šikovným lidem z
regionu. Na jejich vystoupení se přijďte podívat v
sobotu 26. června 2010 od 10.00 do 18.00 hodiny.
Novinkou letošního ročníku bude koncert
oddělení elektronických klávesových nástrojů
Základní umělecké školy ve Stochově a módní
přehlídka „Co se nosí ve školce“ dětí z lánské
mateřské školky. Svá nová vystoupení předvedou
týmy aerobiku pod vedením Báry Ladrové z TJ
Sokol Lány, žáci lánské školy i děti z lánské
mateřské školky, novostrašecký country soubor
Klobouček a soubory Základní umělecké školy v
Novém Strašecí. Těšit se můžete na květinová
aranžmá lánských zahrádkářů doplněné
fotografiemi z fotosoutěže „Lánské pohledy

Koncert v lánském kostele
Slavnostní koncert zahajující letošní Lánské letní
slavnosti připravuje lánský sbormistr smíšeného
pěveckého souboru Chorus Laneum pan Vladimír
Doležal. Na programu koncertu, nad kterým
přijala záštitu paní Lívie Klausová, budou skladby
Antonína Dvořáka, Johanna Sebastiana Bacha,
Wofganga A. Mozarta aj. Za kostelní varhany na
pozvání pana Doležala usedne jeden z předních
českých varhaníků pan Aleš Bárta. Srdečně Vás
proto zveme v pátek 25. června 2010 od 18.00
hodin do lánského kostela.
Podrobný program koncertu najdete na
internetových stránkách www.lany.cz v kalendáři
akcí nebo pod odkazem Lánských letních
slavností.
Koncert je zdarma.
Martina Hořejší, koordinátorka
Lánských letních slavností

2010“ a malbami lánských malířů Jany, Petra a
Karla Kellnerových. A pro pány kluky budou v
odpoledních hodinách k vidění na Židovském
rybníku lodní modely v plné kráse, v areálu hotelu
Classic pak po celý den současné modely aut firmy
BS Auto Motol. To je jen malé nahlédnutí do
letošního programu, více na vás čeká přímo na
místě samém. Na divadelní scéně bude hrát
divadlo Mráz po zádech a své umění předvede
šermířská skupina Thorax.
O příjemnou atmosféru řemeslného jarmarku v
areálu hotelu Classic se bude po celý den starat
jedinečný dixieland kapely Brass Band z
Rakovníka. Od 20.00 do 02.00 hodin bude taneční
zábava pod širým nebem v atriu hotelu Classic za
hudebního doprovodu kapely V pantoflích.
Přijďte se bavit, relaxovat či tvořit zajímavé věci,
Lánské slavnosti jsou tady pro vás. Srdečně Vás
zvu.
Martina Hořejší, koordinátorka
Lánských letních slavností

Kalendář akcí květen/červen
15.5. - 16.5. Slavnostní otevírání
studánek (Lány a Vašírovzdravý prostor pro život)
15.5. Turnaj v kategorii babytenis,
děti ve věku 8-9 let (TK Lány)
21.5. Bogrács gulyás párty (volební
sdružení nezávislých kadidátů
Společně pro Lány a Vašírov)
22.5. Staročeské máje 18.00 hodin,
náměstí (Obec Lány, Baráčníci)
22.5. Memoriál Karla Sláničky v
nohejbale-sportoviště za
sokolovnou ( TJ Sokol Lány)
22.5. Turnaj v kategorii minitenis, děti
ve věku 6-7 let (TK Lány)
23.5. Den plný her na dětském hřišti u
Židovského rybníka. Od 13.00 18.00 hodin soutěže, lodní
modely ve statických i dynamických ukázkách (Naše Lány, MK
Lány, SDH Lány)
29. 5. I I . K a K o J a M a - D a y - 2 0 1 0 polétání velkých modelů letadel
elektro i spalovacích, včetně
volné akrobacie (MK Lány)
31.5. U z á v ě r k a p r o o d e v z d á n í
soutěžních fotografií do
fotosoutěže Lánské pohledy
2010 (Obec Lány)
1.6.
Premiéra D.S. Tyršata
Školní akademie v lánské
3.6.
sokolovně od 18.00 hodin
5.6.
4. ročník AIR SHOW Lány 2010
u příležitosti záchrany
sestřeleného spojeneckého
pilota, do osvobození ukrývaného občany Lán, nyní generála
USA v.v. Oscara Ridleyho (MK
Lány)
5. - 6. 6. Tenisový turnaj veteránů kategorie do 60 let (TK Lány)
12.6. „Neckyáda 2010” na Židovském rybníku v Lánech od 10.00
do 24 .00 hodin (Obec Lány,
Naše Lány, SDH Lány, MK
Lány, Multipla ČR)
13.6. nebo 20.6. Tenisový turnaj - Lány
OPEN (pro všechny zájemce)
od 8.30 hodin
19.6. III. KaKoJaMa-Day-2010 polétání velkých modelů letadel
elektro i spalovacích, včetně
volné akrobacie (MK Lány)
19.6. Sedmiboj dvojic na víceúčelovém sportovišti u sokolovny a v
sokolovně (TJ Sokol)
19.6. Lánská smeč - Turnaj smíšených
družstev ve volejbalu - memoriál
J. Zelenkové, volejbalové hřiště
u sokolovny (TJ Sokol)
25.6. Slavnostní koncert v lánském
kostele (Obec Lány)
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SPOLEČENSKÝ ŽIVOT

Lány - Litoměřice 2010
10. června 2010 odstartuje v 9.00 hodin
L á n e c h o d M u z e a T. G . M . j í z d a
historických a soudobých hasičských
vozů Lány-Litoměřice 2010, které se
zúčastní i lánští hasiči. Jde o propagační
akci dobrovolných hasičů s cílem
upozornit veřejnost na své poslání a
aktivity. Trasu 86 km, rozdělenou do 3
etap, povede vedoucí vozidlo - automobilní žebřík Škoda 125 z roku 1927.

Grant na „Neckyádu“
O b č a n s k é s d r u ž e n í Na š e L á n y
vypracovalo a v březnu podalo žádost o
grant u "Poštovní spořitelny pro
podporu regionů" na finanční zajištění
p o ř á d á n í „ Ne c k y á d y 2 0 1 0 “ n a
Židovském rybníce v měsíci červnu.
Poštovní spořitelna podpoří v rámci
menších komunitních grantů projekty z
celé ČR zaměřené na rozvoj komunitního života prostřednictvím spolkové
činnosti a místní kultury. Grantové kolo
vyhlásila Nadace VIA, která mezi
úspěšné žadatele rozdělí 1 mil korunÚspěšné projekty budou známy v
polovině měsíce května.
Jana Drastilová

Díky za pomoc s úklidem
Koordinátoři velkého úklidu, občanská
sdružení Lány a Vašírov – zdravý prostor
pro život a Naše Lány, děkují všem
účastníkům akce „Jarní úklid Lán“.
Zahájili jsme tak tradici, jejíž první
ročník byl i Vaší zásluhou úspěšný.
Důkazem toho je sedm multikár
sesbíraného odpadu.
Všem, kteří podpořili spolky a sdružení
úklidem okolí svého domu, rovněž
děkujeme za spolupráci. Výsledky jsou
nepřehlédnutelné a každého na
procházce jistě potěší. Zvláště, když
původci těchto 10 m 3 trávy, větví,
vánočních stromků, lahví, obalů, dětské
autosedačky a hasicího přístroje jsou
bezpochyby někteří z nás. I takové věci
lze bohužel najít na pozemcích
přiléhajících k ulici Lesní, Křivoklátské,
Pod Hřištěm atd… Na mnoha místech
připomíná les spíše skládku. Nad tím, že
někdo odváží odpad do lesa nebo na
louku naproti svému domu, opravdu
zůstává rozum stát.
Vždyť máme sběrný dvůr, kde je možné
tento odpad zdarma uložit.
Speciální poděkování si zaslouží více než
20 členů občanského sdružení Fiat
Multipla Klub, kteří nejsou lánskými
občany a přesto přijeli a pomohli.
Nenechme si tedy čisté prostředí pokazit
a nebuďme lhostejní k nezodpovědnému
chování.
Jirka Luska, předseda o.s. Lány a
Vašírov – zdravý prostor pro život

Baráčníci
Ráda bych Vás seznámila s činností Vlastenecko
dobročinné obce baráčníků Lány - Vašírov.
V letošním roce došlo ke změně ve vedení.
Rychtářkou byla zvolena Hana Schritterová.
Naše základna má 60 členů vyššího věkového
průměru. Akce, které jsme dříve pořádali (Pálení
čarodějnic, Dětský karneval, Mikulášská nadílka
a Staročeské máje), již nezvládáme
uskutečňovat, a proto pomáháme s jejich
přípravou jiným organizacím.
Konšelé se scházejí na sezeních 1x za měsíc. Na
konci roku se pořádá valné sezení pro všechny
členy, kde hodnotíme naši práci za celý rok.
Tetičky v krojích se zúčastňují různých akcí a
podávají staročeskou poctu. Peníze darované na

staročeskou poctu jsme věnovali občanskému
sdružení Naše Lány pro Domeček. Ukázkou
staročeských májů jsme přivítali komisi
hodnotící obce k získání titulu Vesnice
Středočeského kraje roku 2009.
Nezapomínáme ani na naše starší členy, kterým
pravidelně přejeme k jejich životním jubileím.
Navštěvujeme tetičky a sousedy z okolních obcí
na jejich sezeních.
Pomohli jsme i s jarním úklidem okolí obce, i přes
náš vyšší věk. Je jen škoda, že mladí nemají zájem
o udržování staročeských tradic a nerozšiřují
naše řady.
Zapsala: Kronikářka - tetička Pleinerová Marcela

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ LÁNY A VAŠÍROV – ZDRAVÝ PROSTOR PRO ŽIVOT
srdečně zve spoluobčany

NA SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ STUDÁNKY NA BETYNCE
S laskavým svolením majitele pozemku sdružení studánku kompletně zrekonstruovalo a upravilo
zdejší prostředí.
Jarní slavnost se uskuteční v sobotu 15. května 2010.
Ve 14. hodin hodin se sejdeme u Židovského rybníka
a společně projdeme naučnou ministezkou ke studánce.
Připojit se k nám můžete také u kruhového objezdu u fotbalového hřiště o cca 10 minut později.
Pro malé účastníky budou připraveny soutěže a na závěr zapálíme oheň.
Pivo a vuřty zajištěny.
Jirka Luska, předseda sdružení

Ukliďme si svět – Fiat Multipla klub ČR
Sobota 24. dubna 2010 – Naše sdružení přijalo
výzvu na zapojení do projektu Clean Up the World
– Ukliďme si svět!
Vše začíná krásným počasím. Našemu sdružení
byla přidělena plocha v horní části naší obce.
Parkoviště u vodárny, lesík u zámeckého plotu a
Kaštánka.
Přiznám se, že jsem měl z uvedené lokality trochu
strach a také jsem se obával počtu zúčastněných
pomocníků z řad našeho klubu. Klub v této obci
disponuje pouze dvěma členy a jsme nejmenším
sdružením z hlediska počtu členů z řad obyvatel
Lán. Na úklid tak obrovského prostoru velice
málo. Naše členská základna je rozeseta po
celé naší vlasti, i na Slovensku. Také si
myslím, že ne každý je ochotný přijet na pár
hodin ze vzdáleného místa a uklízet “cizí
vesnici”. Doufal jsem, že již znám lidi z klubu
nějaký pátek, a že přijedou i z jiných míst. Jako
tomu bylo na Neckyádu 2008, kde na sobotu
přijeli i lidé z Ostravy.
Bylo velkým překvapením, kolik lidiček
dorazilo. Celkem se úklidu zúčastnilo 26
lidiček, 9 autíček. Jen pro zajímavost přijely
rodinky z Velvar, Kladna, Tuchlovic, od
Mělníka, ale i od Písku, Loun, Plzně a Kolína.

Za což jim tímto mnohokrát děkuji, protože
udělaly hodně práce pro obec, ke které nemají
žádný vztah.
Paradoxně žádný dobrovolník z naší obce nám
pomoci nepřišel.
Uklid byl splněn a po dvanácté hodině jsme se
hromadně přesunuli na oběd do místní
restaurace Classic. Ten jsme si všichni zasloužili.
Následovalo loučení a odjezd do blízkých či
vzdálených domovů.
Za Fiat Multipla klub ČR, o.s. Václav Burger

LÁNSKÝ ZPRAVODAJ | Květen 2010 | Strana 5

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
Den Země
Slunné počasí vítalo v sobotu 24. dubna
brigádníky v ulicích Lán a Vašírova a přilehlých
polích a lesních porostech. K celosvětové výzvě
– Ukliďme si svět se připojilo více jak 150
dobrovolníků z Lán, Vašírova i přespolních a
vyrazili do „ulic“.
Uklízeli na náměstí, za i před sokolovnou,
na dětském hřišti, pod „Starým zámkem“,
u hřbitova, okolo školy, v obecním lese,
na kynologickém cvičišti i tenisových kurtech.
Sešli se mladí i ti dříve narození a i ti nejmenší se
zapojili do úklidu se svými rodiči. Téměř
všechny lánské spolky a sportovní organizace

dobrovolně
přiložily
ruku k dílu a
uklidily malý i
ten velký
nepořádek,
který netrefil do
popelnic, sběrného dvora či na skládku od
některých pořádkumilovných spoluobčanů.
Celkem sedmkrát se vydala plně naložená
multikára s odpadem na skládku.
Fotoreportáž z jarního úklidu obce zachytil svým
fotoaparátem JUDr. Ernest Kosár.

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:
·
Výlet za zvířátky - ve čtvrtek 20.
května půjdeme navštívit farmový
chov Lamy guanaco a Antilopy losí při
Školním zemědělském podniku Lány.
Součástí návštěvy bude odborný
výklad chovatele. Zvířátkům můžete
donést dobroty - jablíčka, mrkev,
tvrdé pečivo. Sraz pro všechny
účastníky je v Domečku, odchod v
9.45 hodin!
·
Beseda – příprava občerstvení na
dětskou oslavu bude ve čtvrtek 3.
června od 10.00 - 12.00 hodin. Besedu
se zdravým vařením povede Radka
Jirásková. Hlídání pro děti zajištěno.
·
Beseda – Bio potraviny a EKO
zemědělství s ochutnávkou
zdravých potravin se uskuteční ve
čtvrtek 17. června od 10.00 do 12.00
hodin. Besedu povede Mgr. Jan
Valeška www.biospotrebitel.cz.
Hlídání pro děti zajištěno.
·
Keramická dílna bude pro zájemce ve
dnech 12. května, 2. a 9. června od
14.00 do 17.00 hodin
·
Ve výtvarné dílně 19. a 26. května si
můžete vytvořit ozdobné krabičky
nebo kolotoč k zavěšení nad dětskou
postýlku.
·
Ve středu 16. a 23. června budeme ve
výtvarné dílně malovat barvami na
textil.
·
Srdečně Vás zveme na již 5. Lánský
den plný her pro všechny děti i
dospěláky. Akce se uskuteční v neděli
23. května od 13 do 18 hodin na
dětském hřišti v Lánech.
·
Srdečně Vás zveme na Lánské letní
slavnosti v sobotu 26. června do
areálu hotelu Classic Lány. Součástí
řemeslného jarmarku bude i prodejní
stánek Domečku s výrobky z
výtvarných a keramických dílen.
·
Na prázdniny připravujeme
Příměstský tábor v Domečku v
termínech 19.-23.7. a 9.8.13.8.2010. Nabízíme celodenní nebo
dopolední pobyt pro děti ve věku 3-6
let v Domečku se stravou a pestrým
programem. Více informací najdete v
aktualitách na www.naselany.cz.
Pojeďte na týdenní výlet do Jižních
·
Čech. Jedeme do Mačkova v termínu
12.7.- 16.7. a 13.9 - 17.9.2010. Více
informací najdete v aktualitách na
www.naselany.cz.
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·
22. 4. – Na třídních schůzkách se hodnotil prospěch a chování žáků za 3.

Aprílová škola
·
30. 3. – Renesanční vojenství aneb od Jiříka z Poděbrad po Rudolfa II. –

byl zábavný vzdělávací pořad v tělocvičně školy, který dokázal zaujmout
malé i velké diváky. Renesanční šlechtic oblečený dle španělské módy a
důstojník německých žoldnéřských vojsk (Landsknechtů) představili
prostřednictvím hraných scének důležité atributy doby, přiblížili vývoj
zbraní a vojenské taktiky, poukázali na změnu společenského postavení
šlechtice, nechybělo ani zapojení diváků do hry.
·
6. 4. – Na 12. zasedání se sešla Školská rada. Do zápisu z jednání lze
nahlédnout na školním webu.
·
7. 4. – Plná her a soutěží byla již tradiční akce „Se zajíčkem za vajíčkem“
určená předškolákům z mateřské školy a družinovým dětem.
·
14. 4. – Zástupci tříd se sešli s vedením školy na žákovské radě, od 18.00
se konala schůzka Výboru rodičů.
·
16. 4. - Žáci 8. třídy se v 8. lekci finanční gramotnosti projektu
Rozumíme penězům, tentokrát i za účasti lektora finanční gramotnosti
z jiné školy, seznámili s kapitolou Výhodné nakupování.
·
20. 4. – Žáci 7. třídy vyjeli do Centra drogové prevence a krizové pomoci v
Kladně, kde pro ně lektoři připravili preventivní program na téma
„Dospívání“.
·
Na středu 21. 4. 2010 jsme vyhlásili od 14.00 do 17.00 další organizovaný sběr starého papíru. Papír se odevzdával opět v prostorách za
tělocvičnou a nashromáždilo se celkem 2,44 tuny. Na účet SRPDŠ tak
putuje částka 1.930,- Kč. Všem, kteří škole starý papír věnovali, patří
velký dík.

čtvrtletí školního roku.
·
23. 4. – žáci 3., 4. a 6. třídy zhlédli v Cinema City Zličín novou českou
pohádku režiséra Milana Cieslara „Dešťová víla“, žáci 7. třídy zhlédli
film režiséra Tima Burtona „Alenka v říši divů“ v Palace Cinemas Nový
Smíchov.
·
24. 4 - Děkuji všem dětem a pedagogům, kteří se neváhali zapojit do
sobotního velkého jarního úklidu obce v prostorách školního areálu a
jeho bezprostředního okolí. Poděkování za pomoc patří i rodičům dětí paní Trpákové, paní Štokrové a panu Vrabcovi.
Vaší pomoci si velmi vážím a z výsledků naší společné práce mám velkou
radost.
Potěšil nás výsledek okresního kola soutěže Finanční gramotnosti, kde
družstvo žáků ve složení Tomáš Kindl, Jakub a Marek Parožkovi obsadilo 2.
místo. Jmenovaným žákům děkuji za reprezentaci školy a paní učitelce
Přibylové za jejich přípravu.
Škola se zúčastnila soutěže O nejhezčí školní knihovnu, kterou vyhlásila
redakce časopisu Moderní vyučování. Zaslané fotografie naší školní
knihovny se líbily, škola v soutěži uspěla a získala knižní odměnu. Následně
paní učitelka Zámostná, která stojí za touto aktivitou, poskytla redakci
časopisu rozhovor. Děkuji paní učitelce nejen za vzornou správu naší školní
knihovny, ale také za její prezentaci v tisku. Článek lze nalézt v dubnovém
čísle měsíčníku Moderní vyučování, ale také na školním webu v rubrice
Napsali o nás.
Pod vedením paní učitelky Novákové vytvořili žáci 3. třídy další velmi pěkné
výtvarné práce. Ty nejzdařilejší jsme odeslali do soutěže „Požární ochrana
očima dětí“. Práce jsou k nahlédnutí na školním webu.
Základní škola Ch. G. Masarykové Lány a Sdružení rodičů, přátel a dětí
školy při ZŠ Lány připravují na 3. červen 2010 již tradiční ŠKOLNÍ
AKADEMII s pestrým kulturním programem pro rodiče, děti a přátele
školy. Akce se bude konat v lánské sokolovně od 18 hodin a její součástí
bude i tombola. Srdečně zveme!
Iveta Vrabcová

Jarní hrátky v mateřské škole
V měsíci dubnu jsme ve školce společně prožili plno zajímavých dní,
protkaných rozličnými akcemi jako velikonoční pomlázka, divadlo, třídní
projekty a podobně.
Vyzdobený strom Pouchovník ukončil naši tříletou soutěž „O nejdelší
velikonoční šňůru kraslic“. Děkujeme všem, kteří se do naší akce zapojili.
Věříme, že jsme přispěli výzdobou společných míst k vytvoření příjemné
velikonoční nálady.
Běh i sluníčko rozehřálo dětské tváře při
společné akci školní družiny a
předškoláků nazvané „Se zajíčkem za
vajíčkem“. Děti hledaly schované zajíčky a
plnily velikonoční úkoly. Mezi ně patřil
hod, přenášení a skládání vajíček nebo
počítání vajec poslepu. Na zahradu
vybíhaly trojice a snažily se o získání
dobrého času rychlým během. Záleželo i
na bystrosti a spolupráci při rozluštění
hádanek a hlavolamů. Na školním hřišti
pak čekalo na žáky i děti z mateřinky
vyhodnocení soutěže a předání sladké
odměny k svačině.
Koncem dubna proběhly ve všech čtyřech
třídách jarní besídky. Pro děti je to
možnost ukázat svým blízkým, co se od
ledna ve školce naučily za písničky,
básničky nebo tanečky, o čem si povídaly a

na co si hrály. Pestrost a barevnost programu vykouzlila nejeden úsměv na
tváři maminek, tatínků, ale i samotných dětí.
Ve spolupráci se ZUŠ v Novém Strašecí předškoláci prožili příjemné
dopoledne v učebnách školy. Měli možnost poznávat hudební nástroje
podle vzhledu, zvuku. Na některé hudební nástroje si i zahráli. Ve
výtvarném ateliéru vytvořili mozaiky papoušků a také si zatancovali. Ve
středu 28. dubna do mateřské školy přijeli se svým programem žáci
Základní umělecké školy ve Stochově.
Název „Klíč k písničkám“ napovídá, co
nás celé dopoledne čekalo. Žáci nám
ukázali, jak umí rozezvučet hudební
nástroje. Společně jsme si zazpívali lidové
písničky a známé melodie zněly v uších
dětí ještě dlouho.
Poslední dubnový den byl v mateřské škole
plný čarodějnic a čarodějů. Cvičení s
košťátky, kouzlení i čarodějnický bál se
všem líbil. Čarodějnice si odnesla a spálila
nakreslená přání dětí co na světě
nechceme mít. Jestlipak i letos přiletěla do
školky naše známá čarodějnice Marie
Zubatá? Nevíte? Děti ze školky vám to
určitě poví, nebo se podívejte, až půjdete
kolem. Za rok jí uvítáme zas a možná ji
stačíme připravit další překvapení.
Miluše Vaněčková

FOTO

LÁNSKÝ ZPRAVODAJ | Květen 2010 | Strana 7

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
Hezká velikonoční neděle u rybníka
S obavami čekali lánští lodní modeláři na ráno o
Květnou neděli. Teplota nic moc, ale polojasno, a
tak se před desátou dopoledne začali u Židovského
rybníka houfovat všichni, kdož chtěli zahájit v
Lánech letošní plavební sezónu. Zapsalo se jich
jedenadvacet, ikdyž někteří evidenci opomenuli.
Po odemčení mola nejmladšími z modelářů
Martinou a Ondřejem ocenili všichni umění pilota
místního klubu Karla Mrázka, který prémiérově
odstartoval s modelem vrtulníku z plošiny, tažené
remorkérem. Však jej také stovka přítomných
odměnila potleskem. A pak již hladinu rybníka
začaly postupně brázdit modely lodí všech
kategorií. Bylo jich na čtyřicet. Jen hasičských zde
plulo sedm. Mezi nimi i hotové skvosty. Sluší se,
abych jmenoval elegantní plachetnici mistra Karla

Egrta, trojici parníků reprezentanta Jiřího
Voráčka, remorkér medailisty z mistrovství
republiky Zdeňka Křítka, ale i propracovaný
model vyloďovacího plavidla domácího Zdeňka
Synka či novinku modelu hasičského rychlého
člunu vnuka a dědy Pickových. Obratností
udivoval přístavní remorkér s mistrovsky
provedenými dýzami Jardy Bachora.
Ačkoliv jsme slibovali, že v poledne budeme určitě
na svátečním obědě doma, až po třinácté hodině
nás od vody vyhnala přeháňka a chlad. I tak jsme si
všichni libovali, jak jsme tu zimu přečkali a krásně
zahájili novou plavební sezónu.
Tak příště u vody 23. května o Den plný her!
Za lodní modeláře JUDr. Václav Picka

13. dubna 2010 začal 4. ročník Lánské
nohejbalové ligy společně s novinkou – 1.
ročníkem nohejbalových dvojic o pohár
starosty obce Lány.
Při slavnostním nástupu přivítal účastníky
obou soutěží starosta obce pan Karel
Sklenička a popřál jim úspěchy v půlročním
klání.
Do uzávěrky Lánského zpravodaje byly
odehrány 3 hrací dny. V nohejbalové lize
soutěží 10 mužstev, v poháru 8 mužstev.
Už první zápasy ukázaly, že úroveň ligy opět
narostla a mužstvo HROZBY bude mít
problémy s obhajobou loňského a
předloňského vítězství. Podle názoru
účastníků je největším letošním favoritem
obou soutěží družstvo Veteránů.
Pavel Slánička

Aktuální výsledky fotbalových
soutěží

Tenisový areál ožívá
Zima skončila a pro tenisty začala další sezóna. Od
října do dubna byla v areálu v provozu sauna, ale
sportovní ruch začíná až v dubnu.
Každý rok se musí před vlastním hraním připravit
tenisové dvorce a prostory u tréninkových zdí.
Ženy provádí generální úklidy všech šaten. A tak ti
aktivnější členové tenisového klubu mají
rozcvičku při seškrabávání staré antuky, navážení
a rozhrnování antuky nové, válcování, přemetání,
atd… Na přípravě se podílí i dospívající mládež a
děti. Tyto práce, bez kterých sportovní činnost
nemůže začít, zaberou každý rok členům
tenisového klubu přibližně 100 brigádnických
hodin. Díky všem, kteří se i v letošním roce na této
akci podíleli.

Nohejbalová liga zahájena

Od května začínají v areálu tréninky dětí a během
víkendů budou probíhat turnaje dětí a dospělých.
Pro běžné hraní využívají tenisové dvorce členové
tenisového klubu a další návštěvníci. Protože
zájem o hru je každý rok větší, nečlenové
tenisového klubu si kurt musí rezervovat u pana
Landra telefonicky (313 502 072) nebo osobně Lány, ulice Lesní čp. 233. Cena za pronájem
jednoho tenisového kurtu je 100 Kč na 1 hodinu.
Doufáme, že i letošní tenisová sezóna bude
příjemná pro všechny, kteří mají tento sport rádi.
Udělá nám radost, když všichni hráči i jejich
doprovod budou dodržovat provozní řád
Tenisového klubu Lány.
Ludmila Hložková

Zlato z AVL Volley
V sobotu 17. dubna 2010 skončil 2. ročník
Gumáky z Kladna.
amatérské volejbalové ligy AVL Volley
Hlavní motto této amatérské volejbalové ligy zní:
(www.avlvolley.cz). Systém této soutěže, ve které
“Máme rádi volejbal.“ A tato věta se potvrdila ve
hrají pouze smíšená družstva bez registrovaných
všech zápasech, při nichž šlo vždy o radost z
hráčů a hráček, umožnil všem zúčastněným
pohybu a kolektivní sport. Velkou odměnou pro
ideální volejbalové vyžití během halové sezóny a
pořadatele byla spokojenost všech účastníků s
připravil je na letní antukové boje.
průběhem soutěže.
Krátce z průběhu ligy. Celkem se do 2. ročníku
Martin Zelenka, vedoucí volejbalového oddílu
přihlásilo 7 družstev. V září 2009 se uskutečnil
TJ Sokol Lány, dispečer AVL Volley
úvodní turnaj, který nebyl do ligy
bodovaný a po kterém se rozlosovaly
jednotlivé zápasy pro 2. ročník
soutěže. V průběhu října až března se
družstva utkala každý s každým vždy
ve dvou zápasech. Celkem 42
vyrovnaných zápasů přineslo kvalitní
volejbalovou podívanou. V sobotu 17.
dubna 2010 byl odehrán závěrečný
turnaj ve sportovní hale na Stochově a
proběhlo vyhlášení výsledků 2.
ročníku AVL Volley. První místo
zaslouženě obsadilo družstvo TJ Sokol
Lány a získalo putovní pohár. Druzí
byli volejbalisté z TJ Sokol Nové
Strašecí následovaní bronzovými Vítězný tým TJ Sokol Lány

SK Lány A - FC Po Olešná 1:1 (1:0)
Ol. Rakovník - SK Lány A 0:2 (0:1)
SK Lány A - SK Pavlíkov 3:1 (0:1)
ČL Kolešovice - SK Lány A 0:0 (0:0)
SK Lány A - TJ Roztoky 3:0 (1:0)
Lány A - TJ Roztoky 3 : 0
B. Rynholec - SK Lány B 0:3 (0:1)
SK Lány B - TJ Čistá 0:2 (0:0)
SK Pavlíkov B - So. Pustověty 2:1 (1:0)
FK Kněževes B - SK Lány B 3:4 (3:0)
Kněževes B - Lány B 3 : 4

Pozvánka na fotbalové zápasy
na domácím hřišti
II. třída okresního přeboru
9.5. SK Lány A - Sokol Mšec, 17.00
16.5. SK Lány A - Tatran Rakovník B, 17.00
30.5. SK Lány A - Sokol N. Strašecí B, 17.00
III. třída okresního přeboru
2.5. Sk Lány B - Sokol Srbeč, 17.00
23.5. SK Lány B - SK Lišany, 17.00
6.6. SK Lány B - Sokol Janov 17.00

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

LÁNSKÝ ZPRAVODAJ | Květen 2010 | Strana 8

Ze sokola
·
Dne 31. března zorganizovala TJ

Sokol Lány přebor mládeže ve
stolním tenisu. Zúčastnilo se 8
chlapců a 1 dívka, kteří trenovali
pravidelně od podzimu 2009. Na
turnaji strávili celé dopoledne.
Vítězem se stal Petr Moravec ml.,
následováný Michalem Moravcem a
Davidem Bělouškem.
·
V sobotu 3. dubna se hrál v Lánech
tradiční turnaj ve stolním tenisu - a to
již 24. ročník turnaje veteránů, který
je zároveň 21. ročníkem memoriálu
Jindry Skály. Účastnilo se celkem 28
hráčů, kteří bojovali v kategoriích do
50 let, do 60 let, do 70 let a nad 70 let.
Vítězem nejmladších veteránů (do 50
let) se stal Zdeněk Kos z Rakovníka, v
kategorii mladších veteránů (do 60
let) zvítězil Petr Moravec ze Sokola
Lány, mezi staršími veterány (do 70
let) byl nejlepší Milan Dráždil a v
kategorii t.zv. superveteriánů (nad 70
let) zvítězil Ladislav Moravec ze TJ
Sokol Lány. Turnaj byl zakončen
předáním odměn všem hráčům a
společnou zábavou po dobrém obědě.
Děkujeme sponzorům za dary a
odměny.
Ernest Kosár, Ladislav Moravec st.

Nohejbalisté, pozor!
TJ Sokol Lány, Obecní úřad a hospoda
Narpa připravují již 11. ročník
Memoriálu Karla Sláničky v nohejbale
tříčlenných mužstev, který se uskuteční v
sobotu 22. května od 7.30 hodin na hřišti
u sokolovny.
Startovné za družstvo je 400,- Kč.
Přihlášky podávejte nejpozději do 10.
května v restauraci Narpa nebo u Pavla
Sláničky – tel. 720 671 051.
Pavel Slánička

Dejte všem vědět o vašich akcích
na www.lany.cz

SPORTOVNÍ DĚNÍ V LÁNECH
Pozvánka na „Lánskou Neckyádu 2010"
„Lánská Neckyáda” se koná v sobotu 12.
června. Registrace plavidel a posádek začíná v
9.00 hodin u hasičské zbrojnice. Plavidla budou
postupně spouštěna na hladinu rybníka.
Startovní výstřel zazní ve 12.00 hodin. Nejprve
budeme soutěžit o nejoriginálnější plavidlo a poté
začnou jednotlivé soutěže vodohraní (jízda na
duši, bitva, vodní fotbal a koulení).
Během odpoledne můžete vidět v akci nebo si
osobně vyzkoušet:
·
adrenalinovou aktivitu Aqua-ball (jedná se o
běhání, padání a skákání ve velké nafukovací
kouli po hladině vodní plochy)
·
ukázky záchrany tonoucího s poskytnutím
první pomoci
·
prezentace záchranářské techniky (záchranné
vozidlo, nácvik resuscitace na speciálních
figurínách, měření krevního tlaku, okysličení
krve nebo EKG)
·
soutěže pro děti a svezení na poníkovi
·
bitva modelů válečných lodí.
Odpolednem nás bude provázet Mirek Píša s
ozvučeným off roadem Rádia Relax. Do stánku s
občerstvením vás zve hospoda Narpa Lány.
Z důvodu bezpečnosti a parkování bude po dobu
akce Křivoklátská ulice uzavřena pro průjezd
motorových vozidel. Objízdná trasa bude
vyznačena dopravním značením.

Neváhejte a zapojte se do letošní „Neckyády”.
Začněte připravovat svá originální plavidla.
Přijďte pokořit vítěze minulého ročníku v
soutěžích vodohraní nebo v soutěži o
nejoriginálnější plavidlo!
Přihlášky a propozice najdete na internetových
stránkách http://www.lany.cz/cz/lanskaneckyada. Informace sdělí Jana Drastilová - 724
265 092 nebo na e-mailu neckyada@lany.cz.
Přejeme Vám mnoho originálních nápadů a
dobré zábavy.
Pořadatelé akce: Komise veřejného pořádku,
mládeže a sportu a Kulturní komise obce Lány,
Sbor dobrovolných hasičů TGM Lány, Modelářský
klub Lány a okolí, občanské sdružení Naše Lány a
občanské sdružení Fiat Multipla Klub ČR

Lánský aerobik má opravdu úroveň!
Nejméně dvakrát týdně se v sokolovně v Lánech
schází děvčata z týmu aerobiku Báry Ladrové, aby
vypilovala svá soutěžní vystoupení. Barborka
jako zkušená a nadšená choreografka vymyslela a
nacvičila hned dvě sestavy – pro dívky 11 až 15 let
sestavu Vojandy a pro dívky starší než 15 let
sestavu nazvanou Upírky. Po perné přípravě se
dívky rozjely již na závody a vedly si skvěle. V
Náchodě na „Nováč Cup“ získaly Vojandy i
Upírky 3. místo, v Nymburce při „Poděbradské
bráně“ byly Vojandy opět třetí a Upírky o příčku
lepší. Zatím nejlepší umístění získaly v Kralupech

nad Vltavou v soutěži „Fit For You“ – Upírky
stříbrnou a Vojandy zlatou medaili! Na závodech
v Praze Chodově 22. května budeme mít v ohni
možná dokonce tři želízka - vypraví se totiž i ty
nejmenší - děti od 2. do 5. třídy.
Všem třem skupinám děkujeme za vzornou
reprezentaci lánského Sokola i obce a držíme
palce v dalších závodech. My občané budeme mít
možnost všechna vystoupení vidět na Lánských
slavnostech.
V. Nováková, foto B. Ladrová

Máte zájem o zveřejnění informací
o vašich kulturních, sportovních,
společenských nebo jiných akcích akcích
pro veřejnost (např. plesy, sportovní
utkání) na internetových stránkách
www.lany.cz?
Kontaktujte nás na e-mailové adrese:
info@lany.cz
Rádi informace zveřejníme.
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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

