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Slovo na úvod
Volby a my
Tak máme za sebou volby do poslanecké
sněmovny, kterým předcházela nejdelší
předvolební kampaň v krátké historii
České republiky. Nejdelší, ale bohužel
také velmi agresivně a negativně vedená.
Když jsem tuto kampaň občas sledoval,
nestačil jsem se divit, k čemu jsou
některé politické strany schopny
sáhnout, jenom aby očernily své
politické protivníky. Kolikrát jsem se ptal
sám sebe, kam se poděla slušnost a úcta
jednoho k druhému. Samozřejmě, že
nemusím souhlasit s názory svých
politických protivníků, ale měl bych mít
v sobě tolik slušnosti, že budu svého soka
alespoň respektovat v tom, že každý má
právo na svůj názor, protože žijeme v
demokratické společnosti. Bohužel to,
co nám předváděli někteří vrcholní
představitelé politických stran v našem
malém českém rybníčku, bylo pro
normálního smrtelníka neuvěřitelné.
Jsem velmi rád, že se k volbám dostavili
hlavně mladí lidé a ukázali, kterým
směrem by se naše země měla vydat. A
jsem dvojnásob rád, že v naší obci byla
účast voličů o mnoho vyšší než celostátní
průměr. Tím také vyjádřili svůj postoj k
tomu, že jim není lhostejné, jak budeme v
naší zemi a obci žít. A vzkaz je jasný –
zastavit zadlužování naší republiky,
zbavit se politických dinosaurů, vrátit
opět slušnost a přinést čerstvý vítr do
české politiky. Protože když se bude dařit
naší republice, bude se dařit i naší obci a
občanům v ní žijícím. No a občan volič?
Ten si moc neoddechne, protože letošní
rok je super volební a na podzim nás
čekají volby senátní a komunální. Ale
nejprve nás čeká doba prázdnin a
dovolených, kterou si jistě všichni
zasloužíme. Hezké léto.
Karel Sklenička, starosta obce

Příští Lánský zpravodaj vychází
počátkem září 2010

Výsledky voleb do poslanecké sněmovny 2010
Ve volbách do poslanecké sněmovny parlamentu
zvítězila v obci Lány Občanská demokratická
strana s výrazným náskokem před stranou
TOP 09 a Českou stranou sociálně
demokratickou. Dle slov členů volební komise
bylo při sčítání hlasů vidět, že lidé v Lánech při
letošních volbách „kroužkovali“ na jednotlivých
kandidátkách více než v minulých letech.
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Výsledky voleb v obci Lány
Celkový počet voličů v seznamu: 1496
Počet odevzdaných obálek: 1013
Počet odevzdaných platných hlasů: 1008
Volební účast: 67,71%
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Platné hlasy
celkem

v%
17,36

1

OBČANÉ.CZ

1

0,09

15

TOP 09

175

2

Liberálové.CZ

0

0,00

17

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

10

0,99

4

Věci veřejné

75

7,44

18

Volte Pr.Blok www.cibulka.net

9

0,89

5

Konzervativní strana

6

Komunistická strana Čech a Moravy

7

Koruna Česká (monarch.strana)

9

Česká strana sociálně demokratická

11

4

0,39

19

Česká str.národ.socialistická

0

0,00

152

15,07

20

Strana zelených

11

1,09

2

0,19

21

Suverenita-blok J.Bobošíkové

28

2,77

172

17,06

23

Česká pirátská strana

9

0,89

Sdruž.pro rep.-Republ.str.Čsl.

0

0,00

24

Dělnic.str.sociální spravedl.

5

0,49

13

Strana Práv Občanů ZEMANOVCI

27

2,67

25

Strana svobodných občanů

3

0,29

14

STOP

1

0,09

26

Občanská demokratická strana

324

32,14

Společnost Ekologie s.r.o. připravuje modernizaci skládky
Ing. Eva Perglerová a Ing. Petr Svoboda
seznámili zastupitele obce na pracovní poradě
dne 24. května 2010 se záměrem postavit v
prostorách skládky Ekologie s.r.o. mechanickobiologickou úpravnu (MBÚ) směsného
komunálního odpadu.
Cílem investice je moderní způsob nakládání s
komunálním odpadem podle požadavků
Evropské unie, které by mělo současně přinést i
snížení zápachu, rizika požárů a úletů ze skládky.
V budoucnu by se na skládce měl komunální
odpad třídit (každoročně se jej na skládku přiveze
cca 60 tisíc tun), aby mohl být dále využíván
(např. jako palivo do elektráren, železný odpad na
další zpracování). Po roztřídění odpadu se počítá,
že objem ukládaného odpadu bude cca 50 tisíc
tun ročně (včetně dalších druhů odpadů – např.
stavebních, které třídící linkou určenou pouze
pro komunální odpad neprojdou). V biologické
části úpravny bude organická část odpadu
vytříděná z komunálního odpadu stabilizována
tak, aby splnila legislativní požadavky pro
následné uložení na skládce. V tělese skládky již
nebude vznikat skládkový plyn, který bude

zpracován ve fázi biologické stabilizace odpadu.
Podrobný záměr vybudování úpravny směsného
komunálního odpadu, který byl zpracován pro
studii posouzení vlivů na životní prostředí (tzv.
dokumentaci EIA), byl podán dne 28. května
2010 na odbor životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Středočeského kraje. Současně
společnost Ekologie s.r.o. svolává pracovní
skupinu zástupců občanů z obcí Lány, Nové
Strašecí a Rynholec, ve které se budou
projednávat technické aspekty projektu. Za naši
obec se zúčastní Mgr. Jiří Ladra.
Ing. Perglerová na závěr setkání pozvala
zastupitele obce a také občany Lán a Vašírova na
Den otevřených dveří – dětský den společnosti
Ekologie s.r.o., který proběhne v neděli 20.
června 2010 dopoledne. Zde mohou být
zodpovězeny dotazy ohledně současného
provozu skládky a připravovaného projektu její
modernizace.
Více informací naleznete na
www.skladka-ekologie.cz.
Martina Hořejší

Veřejné zasedání
zastupitelstva obce Lány se koná v pondělí 14. června 2010
od 18.00 hodin v hotelu Classic v Lánech.
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Očkování psů proti vzteklině
Ve středu 16. června 2010 budou mít
majitelé psů možnost nechat očkovat
svého psa proti vzteklině. Veterinář bude
přítomen u budovy Obecního úřadu v
Lánech od 12.00 do 16.30 hodin a ve
Vašírově u kapličky od 16.30 do 17.00
hodin.

Očkování králíků
Ve čtvrtek 17. června 2010 bude v
Lánech probíhat očkování králíků.
Objednávky přijímá pan Josef Matějka,
Ke Hřbitovu 161, Lány.

Fotosoutěž ve finále
Fotosoutěž vyhlášená počátkem roku
komisí veřejného pořádku, sportu a
mládeže byla ukončena dnem 31. května
2010. Nyní se můžete i Vy zapojit do
hlasování o cenu čtenářů internetových
stránek obce Lány www.lany.cz
Soutěž byla otevřená všem zájemcům,
kteří „uloví“ zajímavý fotosnímek obce
nebo lánských staveb, lidí, sportovních,
kulturních a společenských aktivit.
V současné době porota ve složení Jiří
Hanke (fotograf, ředitel fotogalerie),
Milan Petriščák (amatérský fotograf,
ředitel umělecké a reklamní agentury
KLUBKO 55, Kladno), Karel Sklenička
( s t a r o s t a o b c e ) , P h D r. Z d e n ě k
Kuchyňka (umělecký teoretik, ředitel
Sládečkova muzea v Kladně), JUDr.
Ernest Kosár(předseda komise
veřejného pořádku, sportu a mládeže)
hodnotí soutěžní snímky.
Nyní se můžete i Vy zapojit do hlasování
o cenu čtenářů internetových stránek
obce Lány www.lany.cz, které bude
zahájeno 10. června 2010. Na titulní
stránce www.lany.cz najdete pod
odkazem Fotosoutěž/Hlasování návod
jak postupovat. Vyhlášení vítězných
snímků bude na Lánských letních
slavnostech ve 14.30 hodin v atriu hotelu
Classic. Současně bude na slavnostech
výstava vybraných soutěžních fotografií.
Ernest Kosár, předseda komise
veřejného pořádku, sportu a mládeže

TENISOVÝ KEMP
STOCHOV 2010
V termínu od 25. – 31. 7. 2010 pořádá
Tenisový klub Stochov již 3. ročník
tenisového kempu pro chlapce a dívky ve
věku od 6. do 15. let, pod osvědčeným
vedením kvalifikovaných trenérů z
tenisové školy. Výuka tenisu probíhá
dvoufázově na čtyřech antukových
dvorcích. Ubytování a strava je zajištěna v
areálu TK Stochov. Cena za osobu činí
3250,- Kč.
Podrobnější informace na
www.tkstochov.cz nebo tel. 724349110

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Výsledky průzkumu zaměřeného na životní prostředí
Výzkum probíhal ve třech obcích, kterých se přímo
dotýká činnost společností ČLUZ a Ekologie.
Konkrétně se jednalo o Lány, Nové Strašecí a
Rynholec. Do zkoumaného vzorku byli zařazováni
pouze lidé ve věku od 18 do 74 let. Údaje obsažené v
této zprávě pocházejí z komplexního výzkumného
šetření realizovaného nezávislou agenturou pro
výzkum trhu Markent.
Sběr dat byl uskutečněn v březnu 2010. S žádostí
o rozhovor bylo osloveno celkem 196
respondentů, kteří odpovídali zadaným kvótám.
Jednotlivé domácnosti byly kontaktovány v
různou denní dobu a v různých dnech tak, aby se
předešlo možnému vychýlení dat způsobenému
rozdílným denním režimem domácností.
Interview byla provedena se 141 respondenty
(ostatní dotázaní se odmítli výzkumu zúčastnit).
Další tři dotazníky byly dále vyřazeny ze
samotného zpracování pro jejich neúplnost či
chybné vyplnění. Zpracování dat a jejich analýza
tak byla provedena na celkem 138 případech (49
případů připadá na Lány, 49 případů na Nové
Strašecí a 40 případů na Rynholec).
Respondenti z Lán, Nového Strašecí a Rynholce
ve všech třech obcích uvedli jako hlavní problémy
nadměrnou automobilovou dopravu, nepořádek
v obci, psí exkrementy, rozbité silnice, chodníky,
chybějící kapacitu školky/školy/jeslí. Mezi
hlavními problémy byl dotazovanými opakovaně
zmíněn hluk, přeplněné kontejnery na tříděný
odpad, skládka, špatné sousedské vztahy, žádné
kulturní a sportovní vyžití.
Spokojenost se stavem životního prostředí je ve
všech obcích vysoká, ale existují rozdíly. Největší
spokojenost deklarovali respondenti z Lán (90 %)
a nejmenší z Rynholce (73 %). Lidé obecně
považují svého starostu a svůj místní úřad za
nejdůvěryhodnější zdroj informací o stavu

životního prostředí. V Lánech věří při
poskytování informací o životním prostředí
starostovi 96% obyvatel, v Novém Strašecí 72% a
v Rynholci 78% obyvatel. Při poškozování
životního prostředí by 85% lánských obyvatel
podniklo konkrétní kroky např. sepsání petice
(85%), telefonickou stížnost (26%), sepsání
stížnosti (26%) a 40% by se zúčastnilo
demonstrace.
Ve všech třech obcích spontánně zaznělo, že
důvodem k nespokojenosti se stavem životního
prostředí je hlučná doprava, pálení plastů a
odpadků v domácnostech, nepořádek v obci, psí
exkrementy a zápach ze skládky či samotná
skládka. Lidé se též měli možnost vyjádřit k
navrženým opatřením na zlepšení životního
prostředí v obci. Mezi nejvýrazněji
podporovanými jsou výsadba zeleně (90 % a
více), zákaz používání kotlů na tuhá paliva (55 %
a více) a modernizace skládky v Rynholci (72 % a
více). Podpora modernizace skládky je
nejvýznamněji určena možnostmi, že by došlo ke
snížení zápachu a úletů. Lidé očekávají, že by
modernizace skládky měla pozitivní efekt na
kvalitu ovzduší, podzemních vod, tvorbu krajiny,
ale i prestiž obce. V Lánech (68 %), Novém
Strašecí (71 %) a Rynholci (69 %) deklarovala
velká většina dotázaných, že pravidelně třídí
odpad. Nejvíce se to týká papíru, plastů a
nápojových kartonů. Jak se má následně naložit s
vytříděným komunálním odpadem? Dle
respondentů je nejlepším řešením skládka (43 %)
či kompostárna (38 %). Pro spalovnu se vyjádřilo
jen 7 % dotázaných.
Zdroj: Závěrečná zpráva z průzkumu obyvatel
provedená společností Markent. Kompletní
závěrečnou zprávu najdete na www.lany.cz

Obec Lány Vás zve 25. června 2010 od 18.00 hodin do lánského kostela Jména
Ježíš na slavnostní koncert zahajující 7. ročník Lánských letních slavností.
Koncert se uskuteční pod záštitou paní Lívie Klausové.
Antonín Dvořák (1841-1904):
Johann Sebastian Bach (1685-1750):
Anonymus (počátek 17.stol):
Lowell Mason (1792-1872):
Sicilská mariánská píseň
Jacob Arcadelt (1505-1568):
Thoinot Arbeau (1519-1595):
John Dowland (1562-1626):
Jacob Arcadelt (1505-1568):
Thomas Tallis (1505-1585):
Wolfgang Amadeus Mozart:
(1756-1791)
Anton Bruckner (1824-1896):

Biblické písně op. 99 - výběr
Vladimír Doležal – zpěv, Aleš Bárta – varhany
Fuga sopra il Magnificat
Aleš Bárta - varhany
Jenž jsi trpěl za nás
Blíž k tobě Bože
O sanctissima
Ave Maria
Pavane
Now o now
Il bianco e dolce cigno
If ye love me
Tu mi guardi dalla croce
Qui presso a Te, Signor
Ave verum
Locus iste

Lánský smíšený sbor CHORUS LANEUM, sbormistr – Vladimír Doležal
VSTUP NA KONCERT JE ZDARMA
Koncert podporuje projekt „pomoci lánské faře“.
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SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
Májová veselice se vydařila dokonale
Již potřetí jsme se letos sešli v májovém čase na
lánském náměstí, abychom oslavili májovou veselicí
staročeské máje. Po uplakaném loňském počasí to
tentokrát vyšlo s počasím dobře a myslím si, že se
večer opravdu vydařil.
Oslavy staročeských májů Kulturní komise obce
ve spolupráci s Vlastenecko-dobročinnou obcí
baráčníků a Sborem dobrovolných hasičů v
Lánech obnovila po několikaleté přestávce před
třemi roky, byť ve trochu jiné podobě, která se
přizpůsobila nynějším časům. Hlavním tahákem
se proto stala májová veselice, kterou pořádáme
pod širým nebem na náměstí. Letos nám na rozdíl
od loňska i počasí přálo, a tak bylo před Narpou
plno. Baráčníci připravili pro všechny návštěvníky
pěkné odekorování, za které vybírali dobrovolné
příspěvky na dobročinné účely. Tentokrát půjdou
vybrané peníze na pomoc obcím postiženým
povodněmi.
Kapela Rotace ze Slaného podala solidní výkon a
lidé se dobře bavili. Také hospoda Narpa
nezklamala a nikdo žízní ani hlady netrpěl.
Spolu s obnovou tradičních májů jsme přišli před
třemi roky i s inovací, která se pomalu stává
neodmyslitelnou součástí odpoledne. Jde o šplh na

máj o ceny. Vloni jsme museli kvůli vytrvalému
dešti tuto atraktivní disciplínu vynechat, zato letos
se mohla rozjet v plné kráse. Ve značné výšce
čekalo na nejzdatnější lezce téměř čtyřicet cen v
obálkách věnovaných obcí. Některé spíše pro
legraci, ale jiné pro potěchu mlsných jazýčků nebo
žíznivých hrdel. Hlavní cenu představovala celá
vyuzená kýta. Jako nejlepší šplhavci se nakonec
projevili mladí lánští hasiči, kterým se podařilo
uchvátit většinu cen. To je jen dobře, protože to
svědčí o jejich dobré fyzické připravenosti. Přesto
musím smeknout před výkonem Lukáše Worofky,
který nahoru vykmital snad dvanáctkrát nebo
třináckrát. Myslím, že místo přezdívky Mladý
klokan by mu slušela nějaká jiná, třeba Veverčák.
Jako zdatný lezec se projevil i další mladý hasič
Martin Pánek.
Závěrem chci poděkovat všem, kteří se na přípravě
májové veselice podíleli, zejména baráčníkům a
dobrovolným hasičům. Velké poděkování patří i
dobrovolným spolupracovníkům kulturní komise,
Ivance Hoškové, Evě Havelkové, Máše Dondové a
Mirkovi Píšovi.
Karel Pleiner

Co je Kalvárie?
V sobotu 26. června 2010 v 9.45 hodin bude
slavnostně otevřen zrekonstuovaný park u
Kalvárie. Dovolte proto malé připomenutí
historických faktů týkajících se sousoší umístěných
na západním okraji lánského náměstí, kudy každý
z nás prochází, pokud zamíří do Berounské ulice.
Rozhodnutím Ministerstva kultury České
republiky ze dne 21. října 1993 byl soubor soch na
lánské parcele č. 117 prohlášen za kulturní
památku.
Barokní pískovcové sochy sv. Jana Nepomuckého a
sv. Antonína Paduánského stávaly původně na
můstku přes vodní příkop k lánskému zámku; v r.
1849 byly bezplatně věnovány lánské obci, ačkoli
Fürstenberkové původně zamýšleli, že je po
likvidaci zámeckých příkopů a valů umístí po obou
stranách vchodu do kostela. Dubový kříž s
Ukřižovaným na
pískovcovém podstavci
dal dne 1. listopadu 1863
vztyčit kníže Emil z
Fürstenberka. Kolem
zákoutí s dvěma sochami
světců a s křížem
dennodenně chodívali
horníci, kteří šli na šichtu
na Betynku či na Lauru.
Říkávali zde prý Kalvárie
(Na Kalvárii) a nikdy se
nezapomněli pod křížem
pomodlit, aby opět
šťastně vyfárali.

Zpuchřelý kříž byl už v roce 1913 vyměněn za nový,
vinou povětrnosti však chátral i nadále a pozlacený
Kristus už byl hodně opršelý. Farář Josef Svátek se
obrátil na knížete Fürstenberka a ten poskytl peníze
na renovaci. Po dokončení restaurátorských prací
provedl Msgre Josef Svátek dne 27. června 1937
nové vysvěcení. V dubnu 1938 zřídila lánská obec
kolem Kalvárie oplocení: nízká podezdívka z bílých
cihel a nepříliš vysoká drátěnková pole. V r. 1992
došlo k odbornému zrestaurování celého sousoší.
Kolem soch byl uvnitř ohrádky vydlážděn
chodníček; byly zde využity pískovcové dlaždice z
rekonstruované zámecké kaple. Zatím poslední
odborné zrestaurování obou soch a kříže bylo
provedeno na základě posudku akademického
sochaře a restaurátora Jana Turského v roce 2007.
PaedDr. Václav Vodvářka, lánský písmák

Kalendář akcí červen - září
11.6. Country večer od 18.30 hodin v
hotelu Classic. K tanci a
poslechu hraje skupina Corbel
Brothers Unhošť.Vstup zdarma.
12.6. Neckyáda - originální soutěžení
na Židovském rybníku. Začátek
v 9.00 hodin do 18.00 hodin.
3.6.-5.9. Výstava T. G. Masaryk a rodina
- můžete vidět vzácné exponáty
související se členy Masarykovy
rodiny zapůjčené Masarykovým
muzeem Hodonín.
19.6. I 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 na modelářském letišti (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 na volejbalovém
hřišti u sokolovny (TJ Sokol
Lány)
20.6. Den otevřených dveří v areálu
společnosti Ekologie s.r.o. od
10.00 do 12.00 hodin. Celý areál
bude přístupný veřejnosti s
výkladem. Pro děti budou
připraveny soutěže a ukázka
mechanizace .
25.6. Slavnostní koncert v lánském
kostele k zahájení 7. ročníku
Lánských letních slavností od
18.00 hodin, vystoupí Chorus
Laneum (Obec Lány)
26.6. Slavnostní otevření zrekonstruovaného parku u Kalvárie v 9.45
hodin
26.6. Lánské letní slavnosti - 7. ročník
– pestrý program plný divadla,
tance, šermu a pravého
dixielandu, tvořivých dílen pro
děti a celou rodinu ve venkovních prostorách hotelu Classic
od 10.00 do 18.00 hodin ( Obec
Lány, Hotel Restaurant Classic)
3.7. - 5.7. Lánské letní polétání“ s
večerním programem na
modelářském letišti (MK Lány)
6.7.
Cyrilometodějský koncert
smíšeného sboru Chorus
Laneum u vašírovské kapličky
od 15.00 hodin (Obec Lány,
Chorus Laneum)
6.7.
Open air koncert skupiny
Brutus od 18.00 hodin v hotelu
Classic Lány. Vstupné 85,- Kč.
17.7. - 18.7. Tenisový turnaj veteránů kategorie nad 60 let v tenisovém
areálu v Lesní ulici (TK Lány)
4.9.
Soutěž ve vedení modelů lodí
„Lánská louže 2010“ na
Židovském rybníku (MK Lány)
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SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
· Ve dnech 14. – 21. 5. pobývalo 67 školních dětí v rekreačním středisku

Škola v květnu
· 26. 4. – Žáci 8. třídy vyjeli do Centra drogové prevence a krizové pomoci v

·

·

·

·

·

Kladně, kde pro ně lektoři připravili preventivní program na téma
„Nelegální drogy a jiné návykové chování“.
28. 4. – I v letošním roce přistály na stromě před hospodou "Narpa"
čarodějnice. Pocházely z výtvarné dílny žáků 6. a 9. třídy. A byli to právě
žáci 6. třídy, kteří pomáhali strom ozdobit. Panu Mgr. Ladrovi děkuji, že
dětem zdarma poskytl dobrou limonádu k zahnání žízně.
28. 4. – Dějepisná exkurze 8. třídy zprostředkovala dětem pohled na
Prahu z Letné, na Kramářovu vilu, na Hanavský pavilon. Pokračovala
přes Čechův most a po Dvořákově nábřeží k Anežskému klášteru. Tam
děti vyslechly obsáhlý a kvalitní výklad.
6. 5. – Ve čtvrtek odpoledne nastala dlouho
očekávaná chvíle - k nadcházejícímu svátku
maminek si prvňáčci připravili besídku s
pohoštěním.
8. 5. – Tělocvičná jednota Sokol Lány ve spolupráci
s naší školou a obcí Lány uspořádala již 38. ročník
Běhu vítězství zámeckým parkem, kde v kategorii
mladších žáků obsadil Svatopluk Zíka 3. místo.
Jemu i dalším 17 účastníkům v jednotlivých
kategoriích a 11 účastníkům Běhu pro zdraví
děkuji za reprezentaci školy, organizátorům z řad
dětí děkuji za bezchybnou organizační výpomoc.
13. 5. – V letošním roce slaví Stonožka 20 let svého narození. Zároveň je
tomu již 10 let, co započala její vynikající a unikátní spolupráce s
Armádou České republiky. Během těchto let se podařilo úspěšně
realizovat velmi mnoho projektů. Nejen stonožkové děti a studenti, ale i
jejich učitelé, kteří je tak vynikajícím způsobem a obětavě vedou, a také
jejich rodiče se sešli 13. května 2010 na stadionu Dukly v Praze na
Julisce. Bylo to odpoledne plné sportu, her, soutěží, vystoupení, zpěvu a
tance, zakončené koncertem a ohňostrojem. V doprovodu paní učitelky
Novákové a Zámostné se za naši školu oslav zúčastnili: Tereza Křížová,
Barbora Matějková, Adam Picka, Valerie Sedláčková, Matěj Trnka,
Svatopluk Zíka. Každý s sebou na akci přinesl balíček pastelek, gumu a
ořezávátko, které sloužily jako vstupenka na akci a budou odeslány
dětem do afghánské provincie Lógar.

Růžená na Milevsku. Areál je umístěn v klidném prostředí daleko od
silničního provozu. Děti byly ubytovány v šestilůžkových chatách s
terasou, s úložnými prostory, s možností přitápění akumulačními
kamny. Umývárny s teplou vodou během celého dne a WC v blízkosti
chatek kapacitně vyhovovaly počtu dětí. Množství a složení stravy
odpovídaly potřebám a věku dětí, její kvalita byla výborná. Zdravotní
péče byla zajištěna po celých 24 hodin, nemocnost dětí byla minimální.
Vyučování probíhalo ve čtyřech učebnách vybavených školním
nábytkem a tabulí, se dvěma šatnami na odkládání svršků, s možností
vytápění. V areálu děti využívaly travnatých ploch, dvou hřišť, blízkého
lesa. Dopolední program byl učiteli připraven hravou formou a
přiměřeně věku dětí. Odpolední a večerní program byl třídní pod
vedením vychovatelů, náplní byly převážně sportovní aktivity a hry
přizpůsobené požadavkům a přáním dětí. Dále byly pro děti připraveny
dvě diskotéky, jedna karnevalová, promítání, opékání špekáčků,
talentshow, turistické výlety . Učitelé si pro děti dále připravili půldenní
turistický okruh – Růžená, Nosetín, Chyšky, Květuš, Růžená (8 km
dlouhý). Učitelé se dětem plně věnovali v době od 6.00 hodin až po
skončení poledního klidu, sledovali program s vychovateli, vykonávání
večerní hygieny a vypomáhali při ukládání dětí ke spánku. Dozor nad
dětmi v době nočního klidu vykonával noční hlídač. I přesto, že nám
počasí letos nepřálo, hodnotí děti pobyt kladně.
· 21. 5. – 22 prvňáčků a druháčků, kteří neodjeli na
školu v přírodě, se vypravilo na dvoudenní výpravu
za křivoklátským skřítkem plnou zábavného učení,
poznávání přírody a dobrodružství.
· 22. 5. – Během dne otevřených dveří ve škole přišli
do vyučovacích hodin nahlédnout rodiče 18 žáků,
konzultací s pedagogy využili rodiče 6 žáků.
· Do soutěže "Mé toulky za zvěří " jsme koncem
března odeslali 8 prací žáků 3. třídy, které vznikaly v
hodinách výtvarné výchovy pod vedením paní
učitelky Novákové. 1. místo v kategorii II. (děti 6 – 8
let) obsadila Tereza Lagová (vítězný obrázek je přílohou tohoto článku) .
Blahopřeji a děkuji všem dětem i paní učitelce.
· V druhé polovině května proběhlo ve 4. – 9. třídě v návaznosti na
podzimní testování 2. kolo on-line testování čtenářské gramotnosti a
znalostí anglického jazyka s názvem Eskalátor.
· Spolu se 4200 žáky ČR se 27 žáků školy zúčastnilo on-line vědomostní
soutěže Taktik. Žáci museli identifikovat fotografie světových měst,
označovat známé osobnosti, určovat letopočty a mnoho dalšího…
· V úterý 15. 6. 2010 v 16.00 se v učebně 1. třídy v budově 1. stupně
základní školy koná schůzka rodičů budoucích prvňáčků.
Iveta Vrabcová, ředitelka základní školy

Co přinesl květen dětem v mateřské škole
Jaro ťukalo na dveře a děti ze třídy Sluníček se těšily na školu v přírodě.
Odjeli jsme desátého května na chatu Emilovnu. Chata se nachází nedaleko
Karlovy Vsi v křivoklátských lesích. Tak jako vloni se nám celý pobyt velice
líbil, přestože sluníčko se nechalo přemlouvat a z mraků na nás zasvítilo jen
několikrát. Na náladě nám neubral ani občasný déšť. Okolní příroda dětem
poskytovala nepřebernou pokladnici nových zážitků. Celou školu v přírodě
jsme si hráli společně na Kvítečkov, kde žijí malenky a malíčci. Při přípravě
námětu na školu v přírodě jsme se inspirovali knihou Neználkovy příhody.
Celý rok s tímto námětem pracujeme ve třídě nejstarších dětí. Čtení knihy
na pokračování jsme nepřerušili ani při pobytu v přírodě. Děti poznávaly
povahové rysy hlavních hrdinů a braly si z jejich činů ponaučení. Na
Emilovnu jsme pro děti nachystali soutěže od Neználka a Všeználka.
Nescházel ani karneval, na kterém si zatancovali malíčci s malenkami.
Velkým zážitkem byl táborák, kde se nám přišel ukázát trochu ochočený
lišák Žolík. Soutěže a tématická hra na výlet do Kvítečkova děti zaujala, a

tak se jejich deníčky plnily kartičkami malenek a malíčků. Učili jsme se, jak
se chovat v přírodě a jak si vážit všeho, co nám dává. S dětmi jsme chodily na
vycházky, na kterých bylo co objevovat i obdivovat.
Doufáme, že zážitky jsou hluboké a děti se o přírodě dozvěděly plno nových
zajímavých věcí. Přáli bychom si, aby si děti vzpomněly, co vše se dá v
přírodě zažít, a uvědomily si, že je potřeba přírodu chránit.
Před školkou nám rostou malé okrasné stromky, někomu asi vadí! Proč
někdo zlámal špičky těchto stromů? Nenacházíme slov pro tento čin a děti
mají všetečné otázky. Kdo a proč nám tady ničí přírodu, která je pro nás
potěšením? Musíme naučit již malé děti chovat se k přírodě jako k daru,
který nám nebude předán bez našeho přičinění. Věříme, že děti, které
prožijí v přírodě co nejvíce času, ani nenapadne lámat stromky a ničit
přírodu kolem sebe .
Miluše Vaněčková, ředitelka mateřské školy
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Obec Lány
a Hotel Classic Lány
Vás srdečně
zvou na

v sobotu 26. června 2010 v areálu Hotelu Classic
v Lánech - vesnici Středočeského kraje roku 2009
w
Co všechno můžete slyšet, vidět, vyzkoušet a zažít během jediného dne:
K poslechu hraje dixielandová kapela Brass Band Rakovník • Květinová výstava lánské organizace svazu Českých zahrádkářů •
Výstava obrazů Jany Kellnerové a bratří Kellnerů • Řemeslný jarmark s prodejem a ukázkami řemesel • Slámová dílna • Výstava
dokumentující fotosoutěž „Lánské pohledy 2010“ a malířskou soutěž dětí • Cukrářská dílna pro děti • Nafukovací Svatováclavská
tvrz pro děti • Historické automobily i automobily současné • Domácí koláče a šéfkuchařovy speciality z grilu • Taneční zábava
s kapelou V pantoﬂích od 20.00 do 02.00 hodin v atriu hotelu s barmanskou show a originálními míchanými nápoji
ATRIUM HOTELU
10.00 – 11.00 Slavnostní zahájení
Tance v podání ZUŠ Nové Strašecí
Vystoupení TJ Sokol Lány oddílu aerobiku
Taneční vystoupení ZUŠ Nové Strašecí
Pivovar – šermířské vystoupení Thorax
Taneční vystoupení ZUŠ Nové Strašecí
Aerobik tým Nové Strašecí
Taneční vystoupení ZUŠ Nové Strašecí
12.00 – 12.45 Country tance (Klobouček)
Taneční vystoupení MŠ Lány
Country tance (Klobouček)
Taneční vystoupení ZŠ Lány
12.45 – 13.30 Kulinářský tým v akci
14.30 – 15.00 Vyhlášení výsledků fotosoutěže
„Lánské pohledy 2010“ a dětské malířské soutěže
15.00 – 15.15 Vystoupení TJ Sokol Lány oddílu aerobiku
16.00 – 16.30 Módní přehlídka MŠ Lány

Vstupné dobrovolné

DIVADELNÍ SCÉNA
11.15 – 11.25 Divadelní představení Máj (ZŠ Lány)
13.30 – 13.30 Pohádka Začarovaný les (Divadlo Mráz po zádech)
15.15 – 16.00 Dvojčata – šermířské vystoupení skupiny Thorax
16.45 – 17.30 Pohádka Anastázius Kočkorád velký kouzelník
(Divadlo Mráz po zádech)
SLOUPOVÝ SÁL
12.45 – 13.30 Koncert oddělení elektronických kláves
ZUŠ Stochov
HORNÍ NÁDVOŘÍ
14.00 – 14.30 Námluvy - šermířské vystoupení skupiny Thorax
ŽIDOVSKÝ RYBNÍK
12.00 – 16.00 Ukázky lodních modelů Modelářského klubu Lány
a okolí (Upozornění: neberte s sebou k rybníku
psy kvůli zvukovým efektům)

• Celý areál je bezbariérový • Koordinátor programu: Martina Hořejší

Pořadatelé a Sponzoři
TJ Sokol
Lány

Vlastenecko-dobročinná obec baráčníků Lány – Vašírov, Svaz českých zahrádkářů, organizace Lány, Manželé Tamara a Ing. Petr Bendlovi, TRUHLÁŘSTVÍ Švácha – Reckziegel
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SPOLKY A ZÁJMOVÁ SDRUŽENÍ
Opravdu povedená „gulášová párty“
Spolu s obnovenými staročeskými máji nám spontánně vznikla i další
příjemná akce s tím spojená. Letos jsme již potřetí přes noc hlídali „krále“ a
dlužno říci, že se tentokrát jednalo o trochu bouřlivou, leč příjemnou noc...
Již v loňském roce jsme si noční hlídku zpříjemnili kulinářskou
„vychytávkou“ Ernesta Kosára, který v sobě nezapře maďarské geny, takže
uvařil pravý maďarský „bogrács gulyás“ neboli kotlíkový guláš. Protože o
gulášek byl v minulém roce takový zájem, že na nás coby autory téměř
nezbylo, rozhodli jsme se to pojmout tentokrát v trochu větším stylu.
Pozvali jsme všechny mladé, aby se zúčastnili hlídání s námi. Akci jsme
nazvali „Bogrács gulyás párty“ a pod křídla si ji vzalo naše volební sdružení
Společně pro Lány a Vašírov. Ernest přichystal podstatně větší kotlík a do
přípravy se zapojil rozsáhlý tým včetně starosty Karla Skleničky, který se
statečně věnoval loupání a lisování česneku (a že ho nebylo málo!). K
dispozici byl i gril, kde si mohli ti, kterým gulášek nestačil, ugrilovat cokoli z
donesených zásob. Gulášek se vydařil a všichni si pochutnali. Přestože jsme
měli obavy, jestli se takové množství sní, nezůstalo v kotli nakonec nic.
O dobrou zábavu se postaral neúnavný kytarista Zbyňďa a řada zpěváků (a
především jedna velmi vytrvalá zpěvačka!) z davu. Odrazili jsme celkem
čtyři útoky na máj a uhájili jsme ji. Poslední vytrvalci odcházeli z hlídky v
sobotu v poledne. Musím konstatovat: „Velmi vydařená párty a příjemná
pařbička“. Tak za rok zase nashledanou při hlídání krále!
Karel Pleiner, za volební sdružení Společně pro Lány a Vašírov

Vpravo přední maďarský gulášový odborník v akci

Aerobic Team Lány TJ Sokol ukončil sezónu dvěma prvními místy
Sbírka pohárů lánského aerobic teamu se rozšířila o další 3. místo z Velké
ceny Kutné Hory, kde bojovala lánská děvčata se sestavou Upírky.
Posledního závodu jsme se zúčastnily 22. května v Praze na Chodově a v
obou věkových kategoriích (Upírky i Vojandy) jsme získaly 1. místo.
V letošním cvičebním roce se nám tak podařilo dohromady vybojovat
třikrát 1. místo, dvakrát 2. místo a pětkrát jsme obsadily 3. místo.
K našim úspěchům nám pomáhá přízeň Hospody Narpa z Lán, dále
finanční pomoc manželů Jelínkových z Nového Strašecí při hrazení
jízdného a finanční pomoc s úhradou startovného ze strany TJ Sokol Lány.
Barbora Ladrová

NÁZORY, KOMENTÁŘE
Vzkaz na billboardu
I když jsem původně vůbec nechtěl psát o parlamentních volbách, protože
už jsem z toho nekonečného humbuku unavený jako asi většina lidí v
tomhle státě, stalo se mi v pondělí ráno po volebním víkendu něco, co mne
přece jen donutilo usednout za klávesnici počítače. Jel jsem do práce a
ploužil se ve šňůře aut na vjezdu do Prahy. Kolem se jako trosky po skončené
bitvě u Verdunu tyčily billboardy - pozůstatky lítého předvolebního boje. Na
nich někteří politici dnes již patřící minulosti, hesla slibující tu hory, tu doly,
nenávistné slogany snažící se poštvat jedny lidi proti druhým a zlé
pomlouvačné řeči kydající tuny bláta a špíny na protivníky. Lidský mozek
má naštěstí pojistku, která způsobí, že tyhle věci po čase přestanete vnímat,
abyste se nezbláznili. Proto mne najednou zarazilo něco nezvyklého a zíral
jsem na zbrusu nový billboard. Byla na něm krásná žena a vedle - Jsem s
tebou moc šťastný. Díky za to, že jsi.
Překvapilo mě to o to víc, že oba dva, ta krásná žena i její muž, který jí při
cestě do práce nechal tenhle prostý vzkaz, jsou mí přátelé. A řekl jsem si ano, konečně je to za námi. Je tu naděje, že téměř rok trvající jedovatou
atmosféru rozežene letní větřík a lidé si zase začnou říkat normální věci třeba, že se mají rádi.
Přesto mi to nedá nevrátit se k právě skončenému volebnímu martýriu
českého národa. Bez ohledu na to, jak volby dopadly (protože v tom se levice

a pravice asi nikdy neshodne), jsou v něčem velice důležité. Především v
tom, že ukázaly politikům, že žádný strom, a to ani ty stranické, neroste do
nebe. A že lidé zjistili, že když se jim něco nelíbí, tak to můžou milým
stranám dát setsakramentsky znát. A nejen stranám, ale i jednotlivým
pánům politikům. Že když se dostatečné množství občanů rozhodne
někomu říci - Milý chlapče, fakt už tě v politice nechceme ani vidět - tak mu
nepomůže ani první místo na kandidátce a stranické intrikaření a může si
balit kufry. Možná to přispěje k tomu, že si noví páni poslanci osvojí trochu
ušlechtilejší chování a opráší mravní zásady, které v dnešní době poněkud
vyšly z módy. Také někteří mocipáni zjistili, že spoléhat se na americké
reklamní agentury a průzkumy veřejného mínění není v české kotlině
zárukou úspěchu.
Věřím, že lidé na to, co se jim podařilo v letošních volbách, nezapomenou.
Že se konečně zbaví pocitu marnosti, který měli z toho, že jedou ve špatně
rozjetém vlaku, který nemohou zastavit. A že poznali, že chodit k volbám
není zbytečné.
A to vyznání na billboardu? Kdo nevěří, ať tam běží. Stačí, když cestou od
Karlových Varů na Bílou Horu mine křižovatku u Hornbachu a pozorně se
bude dívat vlevo ...
Karel Pleiner

LÁNSKÝ ZPRAVODAJ | Červen 2010 | Strana 7

SPOLKY A ZÁJMOVÁ SDRUŽENÍ
Den plný her popáté
Vrtošivé májové počasí dovolilo připravit na
nedělní odpoledne 23. května občanskému
sdružení Naše Lány pestrý herní program pro
lánské a vašírovské děti na dětském hřišti. O tom,
že děti rády soutěží, nejlépe vypovídá účast
bezmála dvou stovek dětí, které přišly se svými
rodiči nebo prarodiči k Židovskému rybníku. Na
opravených herních prvcích, které byly čerstvě po
generální roční revizi, a na mobilních stanovištích
si děti opakovaně zkoušely svou šikovnost a
dovednost. Jejich povědomí o třídění
komunálního odpadu prověřil „Tonda obal na
cestách“. U rybníka mohly stříkat proudnicí z
hasičského auta anebo si prohlédnout dokonalé
lodní modely šikovných „dědů modelářů“. Pro
velký zájem diváků se připravená námořní bitva na
rybníku odehrála dvakrát. Pořadatelé vyhlásili pro
odvážné dospěláky závody v chůzi na chůdách a
házení céček, aby ukázali své umění a
zavzpomínali na doby nedávno minulé.

Na hřišti panovala dobrá nálada podporovaná
nabízenými dobrotami ve stánku s občerstvením,
které večer, před začátkem hokejového utkání s
Ruskem, hlásilo skóre: 120 ks snědených párků v
rohlíku, 100 ks snědeného grilovaného kuřecího
masa, 100 ks snědených úžasných rolád paní
Špásové, jeden vypitý soudek piva. Limonáda
zdarma tekla proudem.
Nejlepší odměnou pro nás je zájem dětí o
připravené herní disciplíny a třešinkou na
pomyslném dortu povzdechnutí jednoho tatínka
sedícího onu květnovou neděli na dětském
pískovišti: „ Vy se tady v Lánech máte, takové
hezké hřiště, často nějaké akce pro děti. My
bydlíme v Novém Strašecí a dětské hřiště nemáme
žádné a volnočasových akcí pro děti velmi
poskrovnu.“
Díky touto cestou všem, co jste se přišli na hřiště
bavit a soutěžit. Moc si vážíme pomoci
dobrovolníků z ostatních lánských spolků i
jednotlivců, kteří nám pomohli herní den připravit
nebo jeho zdárný průběh zajistit. Výdělek z
herního odpoledne, který je skvělých 13.500,- Kč,
použijeme na správu dětského hřiště. Po pečlivém
zvážení připomínek k náročné údržbě hřiště
chceme v letošním roce provést úpravu některých
dopadových ploch na hřišti. Vybrané dopadové
plochy dostanou nový kabátek v podobě pryžové
dlažby, která umožní lepší údržbu travnaté plochy
na hřišti.
Jana Drastilová, občanské sdružení Naše Lány

Kam o víkendu? na Občiny …
V sobotu odpoledne 15. května, tedy na Žofii,
jsme obnovili tradici otevírání studánek.
S přihlédnutím k výše zmíněnému datu jsme
mohli očekávat horší počasí. Nepadla však ani
kapka a těch cca třicet Lánských, kteří se přišli na
Kopaninu podívat, tak vytvořilo na Občinách
příjemnou atmosféru při prohlídce zrekonstruované studánky a jejího okolí, u dětských her i
následného opékání vuřtů. Studánka tam stojí, vy
ostatní tedy neváhejte a běžte se tam podívat.
Že nevíte, kde to je? Tedy: Pojedete po novém
obchvatu obce směrem k fotbalovému hřišti a to
pouze povolenou šedesátikilometrovou rychlostí.
Asi dvě stě metrů před vjezdem na kruhový objezd
se podívejte přes pravé svodidlo. Na mezi v polích
ji nemůžete přehlédnout.

Odjakživa se ke studánce chodilo na procházku.
Proto by bylo škoda znovu ji nezařadit mezi cíle
našich víkendových výletů. Vezměte psa a děti…
Je to blíž než na Zličín.
Jirka Luska, Lány a Vašírov
zdravý prostor pro život

Memoriál K. Sláničky
Za příjemného počasí se 22. května 2010
uskutečnil již 11. ročník memoriálu Karla
Sláničky nohejbalových trojic. Tentokráte se ho
zúčastnilo 14 mužstev. Nejdříve se hrálo ve
čtyřech základních skupinách, pak se pokračovalo
v semifinálových skupinách A a B. Turnaj končil
zápasy o umístění. Vítězství obhájilo mužstvo z
Řeporyjí, které ve finále porazilo tým Sasáků z

Rynholce. V boji o 3. místo zvítězilo mužstvo
Rychlé Pípy z Rakovníka nad Hrozbou z Lán.
Celkem bylo sehráno 44 utkání. Doplňující
disciplinou byl kop na terč. V něm zvítězil Vejvar z
Řevničova před J. Havlíkem z Rynholce. Třetí
místo získal Gašper z Nového Strašecí. Turnaj
skončil předáním cen ve 14.00 hodin.
Pavel Slánička

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. Více
k programu na www.naselany.cz.
Vybíráme z programu:
·
Zveme vás na besedu – BIO
potraviny a EKO zemědělství, která
se uskuteční ve čtvrtek 17. června od
10.00 do 12.00 hodin. Besedu
povede Mgr. Jan Valeška z PRO-BIO
Ligy. Hlídání pro děti zajištěno.
·
Ve čtvrtek 10. a 24. června od 10.00
hod nabízíme čtení pohádek pro děti.
·
Keramické dílny budou ve středu 2. a
9. června od 14.00 do 17.00 hodin.
Tvořit budete moci dle vlastní fantazie
pod vedením lektorky Gábiny.
·
Výtvarné dílny ve středu 16. a 23.
června od 14.00 do 17.00 hodin vám
nabízejí malování na textil barvami.
Prázdninový provoz
·
V době letních prázdnin bude
Domeček otevřený pouze v dopoledních hodinách a to v úterý, ve středu
a ve čtvrtek od 9.00 – 12.00 hodin!
Na programu bude Herna pro
všechny a každou středu navíc
Výtvarné dovádění pro děti. Ostatní
pravidelné aktivity Domečku budete
moci navštěvovat opět až v září.
Domeček bude pro veřejnost úplně
uzavřený od 27. července do 5. srpna.
·
Pobytový výlet do Mačkova 12. - 16.
července a 13.-17. září
Pojeďte s námi na výlet do jižních Čech
v době, kdy jsou tatínkové v práci. V
zářijovém termínu máme ještě volné
pokoje! Pro červencový termín
zapisujeme náhradníky. Jedná se o
příjemný bezbariérový areál, který je
vybaven vnitřním bazénem, v areálu
jsou ovečky a koně, v zahradě je k
dispozici dětské hřiště. Více informací
na www.naselany.cz.
·
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 19. - 23.
července a 9. - 13. srpna. Nabízíme
výpomoc rodičům, kteří nemají v
období letních prázdnin hlídání pro
své děti nebo jim chtějí tyto prázdniny
zpříjemnit pobytem s partou
kamarádů. Jedná se o dopolední nebo
celodenní pobyt v Domečku se
stravou a pestrým programem pro
děti od 3 do 6 let . Více informací
najdete v letáku na www.naselany.cz.
Domeček bude v termínu příměstského tábora otevřený pouze pro
přihlášené děti.
Všem přejeme krásné léto.
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SPORTOVNÍ DĚNÍ V LÁNECH

Cvičení o prázdninách
Cvičitelky odboru všestrannosti TJ Sokol
Lány nabízejí lánským ženám opět
cvičení i během prázdnin. Cvičit můžete
přijít v úterý od 20.00 do 21.00 hodin,
povedou je střídavě Jana a Míša.
Výjimkou bude konec srpna, kdy se bude
drátkovat podlaha v sokolovně.

Co v Sokole a v sokolovně?
· sobotní cvičení s Martinou od 9.00

hodin - 12.6., 26.6. a 3.7.
· úterní zdravotní cvičení od 19.00

·
·

·
·

pokračuje do konce června, poslední
hodina bude 29.6.
Prodejní akce v sokolovně proběhnou
18. června, 16. července a 20. srpna.
19. června bude po celý den rušno na
hřištích i v sokolovně: bude probíhat
8. ročník sedmiboje dvojic, Lánská
smeč (volejbalový turnaj) a večer
představení DS Tyrš,
29. června dopoledne – atletický den
základní školy,
na 7. srpna je plánována v sokolovně
soukromá akce.

Zámecký park žil sportem
Sobota osmého května byla již po třicáté osmé
dnem konání Běhu vítězství zámeckým parkem.
Organizační tým složený ze zástupců pořadatelů
TJ Sokol Lány, obce a základní školy na jeho
přípravě pracuje od března a nenechává nic
náhodě – od opatření souhlasu hradu s
pořádáním závodu v zámeckém parku přes
propagaci, zpracování propozic, oslovování
sponzorů, zajištění rozhodčích, občerstvení,
pohárů, diplomů i hodnotných cen. Všichni
členové týmu jsou sehraní a tak jediné, co nikdy
nemůže tým ovlivnit, je počasí. Ale i to se nakonec
po mnoha deštivých dnech v sobotu umoudřilo a
dopřálo nám hřejivé sluneční paprsky.
I když celková účast byla letos nižší – 373
závodníků (oproti rekordním 457 vloni), závodu
to nijak na kráse neubralo a jeho sportovní i
společenská úroveň byla opět vysoká. Vážnost a

lesk závodu dodává i osobní účast paní Lívie
Klausové, která předává ceny vítězům v hlavní
kategorii. Letos opět přivedla část své rodiny, jejíž
členové též závodili.
A jak reprezentovali obec lánští závodníci? Ze
179 závodníků v dětských a mládežnických
kategoriích jich bylo 49 z Lán. Z nich
nejúspěšnější byli D. Vlček (ve své kategorii
první), J. Klein, S. Zíka a T. Erben (ve své
kategorii třetí) a ani další lánští si nevedli špatně.
V dospělých kategoriích nás zastupovali 4 muži a
jedna žena. Běh pro zdraví absolvovalo 23
lánských.
Nezbývá než poděkovat všem, kdo se na přípravě
a průběhu závodu podíleli. Zvláštní dík patří
správě zámku Lány a všem sponzorům, kteří
přispěli penězi nebo věcnými dary.
Václava Nováková

Přijďte se pobavit k lánskému rybníku

12. června od 12 hod NECKYÁDA 2010

Kdy a jak na brigádu?
Výbor TJ plánuje letos drátkování
podlahy v sokolovně, potom generální
úklid. Dále plánujeme úklid a opravy
suterénních prostor v sokolovně, běžnou
údržbu a úklid na hřišti, obnovu
vývěsních skříněk a postarat se musíme i
o keře na východní straně areálu.
Vyzývám členy, aby sledovali vývěsku
před sokolovnou. Brigády budou
vyhlašovány též v místním rozhlase.
Václava Nováková

Lánská nohejbalová liga
a pohár pokračují
V Lánské nohejbalové lize proběhlo do 1.
června už 11. hracích dní, ve kterých
bylo sehráno 131 utkání. Zatím
potvrzuje úlohu favorita tým Veteránů z
Rynholce, který vede před mužstvem
Stochova, třetí je Sokol Lány před New
Bubu z Nového Strašecí. Překvapením je
zatím až 6. místo vítězů předcházejících
dvou ročníků mužstva Hrozby.
V Poháru nohejbalových dvojic proběhlo
9 hracích dní a bylo zatím sehráno 36
utkání. I tady suverénně vedou Veteráni
před mužstvem Gogo z Nového Strašecí.
Třetí je zatím Stochov před Sešlostí z
Prahy.
Pavel Slánička

Jak si vedou lánské fotbalové týmy?
Mužstvo SK Lány A je po 23. kole zatím na druhé
příčce se ziskem 54 bodů, kdy ztrácí šest bodů na
suverénní Sokol Branov. O dva body horší je
Tatran Rakovník B. Poslední je Sokol Nové
Strašecí B, které od Lánských dostalo v
posledním květnovém zápase nadílku v podobě
devíti branek. Nejlepšími střelci za áčko jsou
zatím Libor Švolba (13 branek) a Michal Reichl
(10 branek).
Poslední domácí zápas sehrají fotbalisté SK Lány
13. června od pěti hodin se Sokolem Branov. O
týden později pojedou odehrát poslední zápas,
tentokrát v sobotu do Sýkořice taktéž od pěti

hodin odpoledne.
V květnu se lánskému béčku dařilo a zlepšenou
hrou v závěru měsíce poskočilo mužstvo na
šestou příčku (získalo 31 bodů) a uniklo
nebezpečí sestupu do nižší třídy. To vše však musí
potvrdit v závěrečném zápase se Sokolem Branov
B (30 bodů) v Branově a v posledním domácím
zápase této sezóny se Slavojem Chrášťany, který
se bude snažit ještě zachránit ve III. třídě
okresního poháru. Nejlepšími střelci SK Lány B
jsou Petr Dudášik (7 branek) a Tibor Kosár (6
branek).
Martin Drábek (Mac)

SK Lány A

SK Lány B

FC05 Zavidov SK Lány

1:5 (1:0)

80 diváků

Branky: Korčák Tomáš - Švolba Libor 2, Kubička Miloslav,
Dvořák Milan, Čapek David
SK Lány

SO. Mšec

3:0 (2:0)

140 diváků

Branky: Dvořák Milan, Pleiner Michal, Reichl Michal
SK Lány

Tn. Rakovník B

1:0 (0:0)

100 diváků

SK Lány

1:0 (1:0)

So. Srbeč

1:2 (0:1)

50

Branky: Loskot Jakub - Oblazný Tomáš, Svítek Milan
20. kolo SK Senomaty B SK Lány B 1:3 (1:0)

60

Branky: Trešl Robert - Čapek Josef, Hladký Kamil, Putík
Michal
21. kolo So. Kroučová

SK Lány B 6:4 (5:2)

80

Branky: Bohatý Pavel 4, Pech Roman, Husák Jan - Putík
Michal, Černý Jaroslav, Kosár Tibor, Vejrážka Ondřej

Branky: Reichl Michal
ESTA Oráčov

19. kolo SK Lány B

40 diváků
22. kolo SK Lány B

SKLišany

6:0 (2:0)

55

Branky: Flajšingr Petr
SK Lány

So. N. Strašecí B 9:0 (2:0)

130 diváků

Branky: Švolba Libor 4, Reichl Michal 3, Blín Viktor 2

Branky: Putík Michal, Dudášik Petr, Ambrož Robin,
Pleiner Michal, Kosár Tibor, Čapek David
23. kolo Sp. Řevničov
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SK Lány B 1:2 (1:1)

Úřední hodiny OÚ Lány
Pondělí 8 – 12 / 13 – 17 hod
Středa 8 – 12 / 13 – 17 hod
tel.: 313 502 041
www.obec-lany.cz

