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Slovo na úvod

Pozvánka na veřejné zasedání
Zveme Vás na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se koná v pondělí 28. března 2011 od
18.00 hodin v hotelu Classic v Lánech.

Obec realizuje projekty z dotace Obec přátelská rodině

Zdravý lidský rozum
Začátkem měsíce března jsem se
zúčastnil celostátního semináře
hodnotitelů soutěže Vesnice roku 2011,
protože jednou z povinností vítězů této
soutěže je po 2 roky být členem krajské
hodnotitelské komise. A navíc v letošním
roce připadla naší obci funkce předsedy
komise. Školili nás tam různí lektoři o
tom, jak a podle jakých kritérií máme
hodnotit jednotlivé obce, abychom měli
co nejjednotnější a nejspravedlivější
pohled při hodnocení. Pořád mi nebylo
jasné, jak srovnávat téměř
nesrovnatelné, protože každá vesnice je
jinak velká, má různé preference a také
jiné finanční možnosti. Potom však
vystoupil jeden starší lektor a řekl:
„Nehledejte v tom nic složitého a
hodnoťte podle poučky 5H – hřbitov,
hřiště, hospoda, hajzlíky a humna“.
Nejdříve jsem si myslel, že si z nás dělá
srandu, ale on to myslel naprosto vážně a
hned podal vysvětlení. „Podívejte se na
hřbitov a hned vidíte, jak si váží své
historie a svých předků. Při pohledu na
hřiště zjistíte jak je na tom obec se
sportem a jak se starají o mládež.
Přijdete-li do hospody a sedí tam u
každého stolu jeden člověk, je to špatně.
Sedí-li však všichni u jednoho stolu, jsou
zde dobré sousedské vztahy. Při návštěvě
hajzlíků /toalet/ si uděláte obrázek o
čistotnosti obyvatel. No a na konec se
podívejte, jak mají uklizeno nejen v
centru obce, ale i za humny a máte
okamžitě jasno, jak se starají o životní
prostředí“. No, v tom je velká pravda.
Nehledejme v každodenních věcech
žádná velká moudra, ale stejně jako naši
předkové, dejme hlavně na zdravý lidský
rozum. Přeji všem krásné a dlouho tolik
očekávané jaro.
Karel Sklenička

O tom, že Lány zvítězily v kategorii obcí od 5012000 obyvatel v soutěži vypsané Ministerstvem
práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s Asociací
center pro rodinu a Sítí mateřských center, jsme
Vás již informovali. Co to konkrétně pro Lány a
Vašírov znamená?
Skončily měsíce písemných příprav, konzultací
s vyhlašovatelem, zjišťování cenových nabídek,
schůzek se zástupci spolků, školy, školky a
seniory. Nyní již máme definitivní seznam dílčích
projektů, které bychom chtěli v průběhu roku
v Lánech a Vašírově realizovat. Zbývá podpis
smlouvy a zaslání přislíbených 350.000,- Kč.
Z dotace budou podpořeny tyto neinvestiční
projekty:
Relaxační a sportovní zóny
· finální štěrkový povrch na hřiště ve Vašírově,
basketbalový koš, lavička;
· hřiště na pétanque u víceúčelového sportoviště
za sokolovnou, lavička;
· herní prvky, mobilní branky a lavičky na
zahradu Základní školy v Lánech;
· herní prvek na zahradu Mateřské školy v
Lánech, umělý koberec ke skluzavce;
· další lavičky na hřiště u Židovského rybníka;
· drobné úpravy parčíku naproti budově I. stupně
základní školy, nové lavičky;

Cyklus přednášek s besedami, divadelní
představení pro děti
Bezbariérový přístup do lánské sokolovny
Mzda pro pedagoga vedoucího příměstský
tábor pro děti od 3 let v době letních prázdnin
v Klubu pro rodiče a děti Domeček
Zlepšení bezpečnostní situace ve Školní ulici
u základní a mateřské školy
Zahradní nábytek do Domu s pečovatelskou
službou
Zřízení přebalovacích koutků a zázemí
pro rodiče s dětmi na veřejných místech
· obecní úřad, Muzeum T. G. M., restaurace
v Lánech a Vašírově;
Nákup mobilního inventáře na obecní akce
· nůžkové stany, lavice a stoly;
Věříme, že první kroky se podaří realizovat již
v průběhu měsíce března a časově náročnější
projekty dokončíme v průběhu letošního roku.
O naplňování vytyčeného cíle Vás budeme
informovat v Lánském zpravodaji. Věřím však, že
si změn a dílčích proměn všimnete i sami.
Martina Hořejší

Doplňovací volby do Senátu Parlamentu ČR
Z důvodu uvolněného mandátu po senátoru Jiřím
Dienstbierovi vyhlásil prezident republiky
doplňovací volby do Senátu Parlamentu ČR v
senátním obvodu č. 30, které se budou konat ve
dnech 18. a 19. března 2011. Volební místnosti
pro volební obvody Lány č. 1 a č. 2 budou v budově
1. stupně ZŠ Lány, Školní č.p. 418 a budou
otevřeny v pátek 18. března od 14:00 do 22:00

hodin a v sobotu 19. března od 8:00 do 14:00
hodin. V případě, že nikdo z kandidátů na
senátora nebude zvolen v 1. kole, proběhne 2.
kolo ve dnech 25. a 26. března 2011. Hlasovací
lístky obdrží voliči poštou nejpozději 3 dny před
konáním 1. kola voleb.
Karel Sklenička

Kontejnery na jarní bioodpad
Na jarní biologicky rozložitelný bioodpad z lánských a vašírovských zahrádek budou od pátku
15. dubna do neděle 17. dubna 2011 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. Do kontejnerů nedávejte bioodpad
v plastových či papírových pytlích, pouze jej volně vkládejte!
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Spolky se sešly se zastupiteli
Jak se stalo již tradicí, dne 7. února 2011
se zastupitelé obce sešli se zástupci 19
sportovních organizací a zájmových
spolků působících v Lánech a Vašírově
za účelem vyhodnocení spolupráce v
roce 2010.
Úvodem starosta obce Karel Sklenička
poděkoval všem za činnost a
reprezentaci obce při společenských,
kulturních a sportovních akcích.
Seznámil účastníky setkání s finanční
situací obce, s rozpočtem na rok 2011 a s
výhledem dotační politiky obce v
budoucích letech.
Místostarosta obce Ernest Kosár poté
představil nové zastupitele obce, kteří z
titulu svých funkcí předsedů jednotlivých komisí budou spolupracovat s
organizacemi. Konstatoval, že
stanovená pravidla pro rozdělování
finančních prostředků z rozpočtu obce
za účelem podpory a rozvoje činnosti
klubů, oddílů a organizací jsou jasná,
transparentní a osvědčila se.
Pro obec a kvalitu života v obci je činnost
organizací potřebná, velmi důležitá, a
proto ji bude obec nadále v maximální
míře podporovat jak finančně, tak i
aktivní pomocí zastupitelů obce při
řešení jejich běžných záležitostí a
problémů, pomáhat při zpracování
žádostí o granty, při koordinaci
jednotlivých aktivit a aktivní účastí na
pořádaných akcích.
Na závěr vystoupili s příspěvky všichni
zástupci organizací, kteří zhodnotili
loňský rok a seznámili ostatní s plány
svých organizací na rok letošní .
Setkání se neslo v přátelském duchu,
bylo poučné a věřím, že přispěje k ještě
širšímu zapojení do sportovních, kulturních a zájmových aktivit našich občanů.
JUDr. Ernest Kosár, místostarosta obce

Sběr starých autolékárniček
Máte-li v autě starou autolékárnu,
můžete ji přinést do sokolovny do
vstupní chodby (kdykoliv v době cvičení
nebo tréninků) a to nejpozději do 30.
března 2011.
Autolékárny po tomto termínu
hromadně odevzdáme charitativní
organizaci, která použije obsah z nich a
odešle ho do zemí, kde je takového
materiálu nejvíce zapotřebí.
Pořádá TJ Sokol Lány

Pranostiky na březen
Jestliže březen kožich stáhl, duben rád by
po něm sáhl.
Na sv. Řehoře čáp letí přes moře, žába
hubu otevře, líný sedlák, který neoře.
V březnu prach a v dubnu bláto sedlákovi roste zlato.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Co se děje na radnici
· Zastupitelka Jana Drastilová zpracovala grant

na otevření nového parčíku na obecním
pozemku ve Školní ulici naproti budově I.
stupně základní školy. Současně bude řešeno
stání vozidel u školy, bezbariérové chodníky a
bezpečnostní opatření kvůli dětem.
· Zastupitelé souhlasili s návrhem zúčastnit se
grantového řízení Regionálního operačního
programu Střední Čechy výzvy č. 59 – Rozvoj
venkova – mateřské školky. Z tohoto
operačního programu je možné provést
úpravy v přízemí mateřské školy, zrušit
nevyhovující spojovací chodbu, rozšířit jednu
ze stávajících tříd, zvětšit jídelnu, provést
odizolování budovy od vlhkosti a zateplit
budovu. Do přípravy úprav školky se zapojilo
vedení mateřské školky. Projektovou
dokumentaci zpracuje firma Energy Benefit
Centre o.p.s., žádost připraví se starostou obce
Jana Drastilová a Martina Hořejší. Uzávěrka
pro podání žádostí je 31. 3 . 2011.
· Omezení průjezdu nákladních automobilů s
tonáží nad 3,5 t Vašírovem bylo předmětem
opakovaných jednání starosty obce Karla
Skleničky se Správou a údržbou silnic
Středočeského kraje. Opatření vejde
v platnost v dubnu, následně bude instalováno
příslušné dopravní značení.
· Zastupitelé diskutovali o zlepšení funkčnosti

·

·

·

·

ukazatele rychlosti ve Vašírově. Rozhodli o
jeho přemístění na lampu veřejného osvětlení
blíže ke vjezdu do obce ve směru od Nového
Strašecí.
V únoru proběhlo jednání s paní Andreou
Metelkovou ze Sportovní stáje ve Vašírově
kvůli vyloučení jízdy a chůze koní po chodníku
mezi Vašírovem a Lány pro větší bezpečnost
chodců a zamezení znečišťování chodníku, na
které upozornila zastupitelka Dagmar Krátká.
Paní Metelková souhlasila s připomínkami a
přislíbila, že členové jejich klubu budou
využívat pro jízdu s koňmi okraj pole při
chodníku nebo silnici spojující Lány a Vašírov.
Zastupitelka Ivana Píšová připravila návrh
příspěvku ve výši 3000,- Kč za 1 žáka
navštěvujícího Základní školu v Lánech pro
obce, které nemají vlastní základní školu.
Zastupitelé souhlasili snávrhem
místostarosty JUDr. Ernesta Kosára vstoupit
do Svazku měst a obcí. Členství obnáší roční
poplatek cca 6000,- Kč. Obec bude mít
možnost čerpat právní rady či stanoviska k
řešení různých obecních záležitostí.
Místostarosta JUDr. Ernest Kosár připravil
návrh smlouvy na zpoplatnění zřízení věcných
břemen k obecním pozemkům ve prospěch
třetí osoby.

Čeká nás sčítání lidu
Každý si již určitě všiml, že byla spuštěna
informační kampaň k této celostátní akci. Každý
už by měl mít u sebe informační letáky a lísteček s
návrhem termínu, kdy nás navštíví sčítací
komisař, aby osobně doručil sčítací formuláře.
Připomeňme si několik důležitých věcí.
· Každý občan dostane zelený formulář „Sčítací

list osoby“. Majitelé a uživatelé domů
dostanou žlutý formulář „Bytového listu“ a
majitelé a správci domů oranžový „Domovní
list“.
· Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z 25.
na 26. března (tedy stav, platný v tuto chvíli).
· V termínu od 26. března do 14. dubna je nutné
vyplněné sčítací formuláře odevzdávat, a to
třemi způsoby: sčítacímu komisaři, odeslat
poštou nebo přes internet.
· Jak vyplnit přes internet? Jděte na stránku
www.scitani.cz. Tam si vyberete, že chcete
vyplňovat elektronické formuláře. Papírový
formulář, který jste obdrželi od komisaře, má
vpravo dole u čárového kódu ještě dva kódy,
které kombinují čísla a písmena. Tyto kódy
jsou unikátní, každý člověk má svůj vlastní
kód. Těmito kódy se přihlásíte a stáhnete si
svůj vlastní PDF formulář. Formulář vyplníte,
výhodou je, že vám nedovolí zaškrtnout
nelogické odpovědi. Jakmile formulář
vyplníte, stisknete tlačítko „odeslat“ a
vygeneruje se vám potvrzení, že data byla v

pořádku doručena. Toto potvrzení si uložte
nebo vytiskněte. Nemějte obavy ze zneužití
vámi zadaných dat. Data se na příslušný
počítač neukládají.
· Jak poznáte sčítacího komisaře? Jsou jimi
pracovníci České pošty, mají modrou tašku se
žlutým znakem ČP a hlavně se vám musí
komisař sám bez vyzvání prokázat svým
služebním průkazem (má číslo, které musí
souhlasit s tím na kartičce, kterou vám
zanechal ve schránce. Průkaz obsahuje též
fotografii komisaře). Do domu ani do bytu v
žádném případě komisaře pouštět nemusíte.
· Kdybyste si nevěděli rady s vyplňováním,
můžete bezplatně volat infolinku - 274 057
777, a to v úředních dnech od 8 do 22 hodin
nebo poslat dotaz mailem na info@scitani.cz.
· Nevyhýbejte se sčítání ani ho nebojkotujte!
Mohli byste dostat pokutu až 10 000,- Kč.
Sčítání má za sebou dlouhou tradici (zmínka o
něm je už v Bibli, u nás se sčítání konalo v roce
1770 na základě ediktu Marie Terezie. Kdo se
tehdy chtěl sčítání vyhnout, hrozily až dva roky
prací na pevnostních stavbách!)
Údaje ze sčítání slouží státu k plánování
sociálních a jiných služeb, k rozhodování o
různých dlouhodobých projektech, apod.
(zdroj: příloha MFD ke sčítání ze 17. 2. 2011 –
zpracovala V. Nováková)
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Sběrný dvůr šetří naši peněženku
Sběrný dvůr zahájí s příchodem měsíce dubna plný
provoz. Občané Lán a Vašírova mohou ve sběrném
dvoře opět BEZPLATNĚ odložit odpad, který
nepatří do popelnic. Jedná se zejména o bioodpad,
velkoobjemový odpad, staré elektrospotřebiče.
Obec Lány zaplatí nejvyšší cenu za odpad, který
odložíme do popelnic! Přitom za některé druhy
odpadů lze díky vytřídění a odložení na správném
místě – kontejnery na tříděný odpad, sběrný dvůr,
vlastní kompost – hradit cenu bezmála poloviční.
Sběrný dvůr bude od dubna otevřen každou
středu od 15.00 do 18.00 hodin a v sobotu
od 9:00 – 12:00 hodin. Do sběrného dvora
umístěného v technických prostorách objektu čp.
174 v ulici Ke Hřbitovu můžete bezplatně umístit
tento odpad:
· sedací soupravy, nábytek, koberce, linolea,
umyvadla, toalety, kuchyňské linky, matrace;
· trávu, listí;
· staré elektrospotřebiče.

Co je potěšující, že objem tříděného odpadu v
Lánech a Vašírově každým rokem stoupá. Nabízí
se i možnost rozšíření otevíracích hodin sběrného
dvora. Přesná čísla o třídění odpadu v loňském
roce vám přineseme v dubnovém zpravodaji.
A poslední argument, který vám předkládám, je
fakt, že lánské děti umí lépe třídit odpad než
většina jejich rodičů a prarodičů. Děti z lánské
školy a školky opakovaně vítězí v testech na třídění
odpadu. Zlepšíme se my dospělí?
Odolejte prosím pokušení a neplňte
před svozovým čtvrtkem poloprázdnou popelnici
ořezanými větvemi, suchou trávou a dalším
odpadem, který lze zdarma uložit ve sběrném
dvoře a sběrných nádobách rozmístěných v obci.
Nejdražší způsob, jak s odpadem můžete naložit,
je jeho netříděné odložení do popelnice.
Martina Hořejší

Zápis do Mateřské školy v Lánech
pro školní rok 2011/2012 se koná ve dnech
21.3. – 22. 3. 2011 od 10.00 do16.00 hodin.
S sebou vezměte rodný list dítěte a občanský průkaz jednoho
z rodičů.

KULTURNÍ KOMISE OBCE LÁNY A VAŠÍROV VÁS ZVE NA
TANEČNÍ ODPOLEDNE S DECHOVKOU
KDY? V neděli 27. března 2011 od 15 hod.
KDE? V bowlingovém pavilonu Hotelu Classic Lány.
V pořadu nejen pro seniory, ale pro všechny, kteří si rádi zatančí v rytmu lidových písní, zanotuje
kapela FLAMENDER BAND.
Vstupné 20 Kč.

Přijměte pozvání do nově otevřené

restaurace Fontána
v Lánech ul. Berounská 63.
ź Otevřeno denně od 11:00 do 22:00 hodin.
ź Nabízíme vám příjemné prostředí

s velkou nabídkou hotovek a minutek
za přijatelné ceny.
ź Možnost rautů, zajistíme svatební

hostiny, večírky, párty. Možnost
pronajmutí celé restaurace.

Rezervace na tel. 732 402 959
Kail Horst - majitel restaurace

Prodej slepiček
Drůbežárna Červený Hrádek,firma Dráb,opět
prodává slepičky snáškových plemen Hisex
hnědý,Tetra hnědá a Dominant
žíhaný,kropenatý,černý, a modrý.
Stáří slepiček: 17-20 týdnů - Garantujeme
začátek snášky maximálně do 4 týdnů od data
prodeje.
Cena: 138 – 148 Kč/ks dle stáří.

Prodeje se uskuteční
v sobotu 13. března 2011
Lány - u rybníka - v 10:45 hod.
Případné bližší informace tel.:
728 605 840; 415 740 719; 728 165 166

Chorus Laneum má nový
program a chystá první
vystoupení v letošním roce
Lánský smíšený pěvecký sbor Chorus
Laneum po úspěšném vánočním
koncertu nyní připravuje další program
pro letní sezónu. Premiérově se s ním
představí již 19. března v 16.00 hodin ve
Smolnici u Loun.
„V novém programu uslyšíte několik
písní, které již známe z minulé sezóny, ale
přichystali jsme i řadu novinek. Patří mezi
ně například francouzská píseň Tant Que
Vivray od Claudina de Servisy nebo dvě
skladby G. F. Haendela Lascia ch'io
pianga a Canticorum jubilo. Také
německá píseň Hanse Lea Hasslera
Tanzen und Springen,“ vypočítává
sbormistr Vladimír Doležal.
Koncert ve Smolnici se koná v kostele
svatého Bartoloměje a je benefiční.
Místní se totiž již řadu let snaží kostel
opravit a různá umělecká sdružení i
sólisté jim pomáhají sehnat prostředky
právě prostřednictvím benefičních akcí.
Nyní se k nim připojí také lánský sbor
Chorus Laneum.
No v ý k o n c e r t n í p r o g r a m z a z n í
ve Smolnici v ne zcela kompletní podobě,
protože ještě není úplně nastudován.
Celý koncert budou mít Lánští možnost
vyslechnout 17. června v předvečer
Lánských letních slavností v zámeckém
kostele.
Poprvé v letošním roce jsme mohli
lánský sbor slyšet 6. března, kdy zpíval
hymnu a oblíbené lidové písně u hrobu
našeho prvního prezidenta T. G.
Masaryka.
Karel Pleiner

Římskokatolická farnost
Nové Strašecí připravuje:
· 24.3. Svatojanský koncert Adama a

Gabriely Viktorových. Výtěžek z
koncertu bude věnován na opravu
mšeckých historických varhan.
· 28.4. Koncert Scholy Gregoriany
Pragensis „SGP“.
· 27.5. Noc kostelů od 21 do 23 hodin.
Veškeré informace a podrobnosti
najdete na webu římskokatolické
farnosti Nové Strašecí www.novestraseci.eu nebo se můžete přijít zeptat
osobně na lánskou faru, kde vám rádi
pomůžeme s tím, co vás zajímá.
Naše farnost připravuje i další akce a
výlety, o kterých vás budeme včas
informovat.
Děkujeme a těšíme se na vás.
Jitka Ždímalová
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Lánské děti si vybraly „Koblížky“
Koncem minulého a počátkem letošního
roku měli školáci od páté do deváté třídy
lánské školy možnost zvolit z dvaadvaceti
hudebních skupin tu, která se jim nejvíc
líbí. Nakonec ve dvoukolovém klání na
celé čáře zvítězila šumperská punková
kapela „Koblížci”, která jim koncem
května přijede zahrát do lánské
sokolovny.
Veselí pankáči ze severní Moravy si
získali přízeň lánských školáků téměř na
první pohled i poslech. Všechny kapely,
které jsou součástí projektu „Skutečná
liga junior” občanského sdružení
Teenage Music Runway, měly jedno
společné - věkově se velmi blíží svým
posluchačům. Všem muzikantům
zapojeným do soutěže totiž nesmí být
více než devatenáct let. Záštitu nad
projektem převzala předsedkyně
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
paní Miroslava Němcová.
Koblížci se na hudební scéně pohybují již
tři roky a v době, kdy začínali, bylo
některým členům kapely třináct let. Již
třikrát se zúčastnili soutěže Skutečná
liga a letos konečně zúročili své
zkušenosti, když se probojovali až do
finále. V poslední době stále více
koncertují a okruh jejich fanoušků - a co
si budeme povídat, hlavně fanynek - se
stále rozšiřuje. Vystupují po celé
republice a dělali například předskokany
známé Hudbě Praha.
V Lánech by měli vystoupit 27. května a
přivézt tak pro lánské školáky malý dárek
k Dětskému dni.
Karel Pleiner

Pomozte lánské školce v soutěži
Distributor výrobků Domestos a Cif
vyhlásil 2. ročník soutěže o 300 000 Kč v
soutěži "Péčí o svůj domov pomáhejte
dětem".
Protože peněz na vybavení prostředí MŠ
není nikdy dost, rádi bychom do této
soutěže zapojili i naši mateřskou školku
a pokusili štěstí.
K tomu však potřebujeme Vaši pomoc.
Přinášejte nám prosím účtenky za nákup
libovolných výrobků Domestos a Cif. My
je pak zašleme do soutěže. Soutěž potrvá
do konce května. Více se můžete
dozvědět na internetových stránkách www.rozvojskol.cz. Letáky k soutěži
jsou i v naší školce. Tato soutěž není
určena pouze pro rodiče, ale je určena
pro všechny, kteří nás chtějí v této věci
podpořit - to jsou přátelé školy, sousedé,
spoluobčané. Předem děkujeme za
podporu.
Jiřina Věrnochová

ZE ŠKOLY A ZE ŠKOLKY
· Ve středu 16. února se ve školní družině v

Školní aktuality

·

· V pátek 28. ledna ve škole proběhl zápis do 1.

·

třídy pro školní rok 2011/2012. Bylo
přihlášeno celkem 23 prvňáčků, 12 děvčat a
11 chlapců, dalších 5 dětí má odloženou
povinnou školní docházku na školní rok
2012/2013.
· Ve čtvrtek 3. února byli naši prvňáčci pasováni
ve školní družině na opravdové školáky, a to
proto, že dokázali hravě splnit všechny
připravené úkoly, takže odměna s diplomem
na závěr byla opravdu zasloužená.
· Ve čtvrtek 3. února se žáci 2., 4. a 6. ročníku
vydali do Národního muzea v Praze. Kromě
zoologické části rozsáhlé přírodovědné
expozice navštívili i interaktivní výstavu s
názvem „Staré pověsti české“, kde se při řešení
úkolů na připravených pracovních listech
aktivně seznamovali se známými postavami z
nejstarších českých pověstí.

·
·

rámci projektu „Naše obec a za hranicemi naší
obce“ konala beseda dětí s panem Václavem
Vodvářkou. Mohly se tak dozvědět hodně
zajímavého z historie naší obce a školy. Že se
beseda líbila, potvrdilo zaujetí dětí a velké
množství kladených dotazů na závěr.
Ve čtvrtek 17. 2. zasedala žákovská rada.
V posledním únorovém týdnu si děti užily
jarních prázdnin.
Testování Kalibro znalostí českého jazyka a
matematiky proběhlo 16. a 18. února v 5. třídě.
V lednu se ve škole konalo školní kolo
Olympiády z anglického jazyka, ve které
soutěží žáci 2. stupně. 16. února se pak v
Kladně konalo kolo okresní, kde Karolína
Hamouzová ze 7. třídy obsadila pěkné 6. místo
a Alexandra Polonyiová z 9. třídy se umístila na
11. místě. V okresním kole matematické
soutěže Pythagoriáda pro žáky 5. tříd, které se
konalo 12. února také na Kladně, se Zuzana
Štokrová umístila na 10. místě a Tomáš Fencl
na 21. místě. Žákům blahopřeji a děkuji za
reprezentaci školy, paním učitelkám Jelínkové
a Sitenské děkuji za přípravu.
Iveta Vrabcová, ředitelka základní školy

Okénko
do mateřské školy
·Den s velkým „D” byl pro děti ze třídy „Sluníčka“
28. leden 2011. Konal se zápis do 1. třídy
Základní školy v Lánech, kterého se zúčastnilo 26
dětí z naší školky. Před zápisem se děti vždycky
těší na návštěvu kamarádů v první třídě. Bohužel
z důvodu velké nemocnosti jsme přesunuli
návštěvu na únor.
·Předplavecká výchova dětí předškolního věku
začala 7. února. Dojíždíme smluvním autobusem
do Plavecké školy Plaváček v Tuchlovicích. Kurzů
v tomto bazénu se zúčastňujeme pravidelně
každý rok. Teplota vody v bazénu je příjemná, i
rozdělování plavců do menších skupin souvisí se
spokojeností dětí. Každá skupinka má svou
stálou trenérku, která se jim věnuje po celou dobu
plavecké školy. Učitelky ze školky asistují dětem
při oblékání a svlékání v šatnách a při sprchování.
·V pondělí 7. února se konala v naší školce
přednáška PhDr. M. Drdové na téma „Školní
zralost“. Před vlastní přednáškou proběhla
ukázka výchovné práce s dětmi. Maminky se
mohly na vlastní oči přesvědčit, co jejich dítě
zvládá, jak pracuje a hraje si v kolektivu svých
vrstevníků. Součástí tohoto odpoledne byla i
diskuse na téma „Co děti budou potřebovat v 1.
třídě.“ Na přednášce byla přítomna paní ředitelka
Mgr. I. Vrabcová, paní učitelka z první třídy Mgr.
D. Balcerová a zástupkyně ředitelky Mgr. P.

Přibylová. Na všechny otázky rodičů bylo
odborně odpovězeno.
·Děti ze třídy „Sluníček“ se 9. února
za doprovodu pana Ing. Hamříka vydaly
na polodenní vycházku do lesa. Cílem vycházky
bylo především pozorování lesní přírody.
Pro zvířátka a ptáčky uspořádaly děti u krmelce
hostinu z dobrot, které jim přinesly z domova.
Vycházka do lesa byla velmi zajímavá, pan
Ing. Hamřík věděl o životě v lese spoustu
zajímavostí. Vycházku si určitě brzy zopakujeme
a budeme se těšit na jarní sluníčko.
·Krejčík Honza nás opět nezklamal. Sálem
Kulturního domu na Stochově se 15. února 2011
rozezněl smích, ozýval se zpěv a potlesk dětí.
Krejčík Honza měl pro nás připravené vystoupení
plné nových písniček, povídání, cvičení. Do jeho
vyprávění se aktivně zapojily všechny děti
bez rozdílu věku.
·Pan malíř Karel Kellner přivítal ve své galerii
„Bratří Kellnerů“ 17. února děti z MŠ.
Navštěvujeme s dětmi galerii každý rok. Děti se
zde mohou v praxi seznámit, jak vznikají obrazy,
jak se míchají barvy, co je to paleta a další
zajímavosti z malířského života.
Jiřina Věrnochová
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KALENDÁŘ AKCÍ V LÁNECH A VAŠÍROVĚ NA ROK 2011
Seznam akcí sportovního, kulturního i společenského dění v Lánech bude trvale umístěn na stránkách obce www.lany.cz. Každý spolek, organizace z Lán a Vašírova do něj může
přispět informací o tom, jakou veřejně přístupnou akci bude v průběhu roku pořádat. Termíny je možné v průběhu roku upravovat i doplňovat. STOJÍTE O DIVÁKY, PŘÍZEŇ
A PODPORU? DEJTE O SVÝCH AKCÍCH VĚDĚT. POSÍLEJTE CELÝ ROK NA E-mail: zpravodaj@lany.cz
Martina Hořejší
Březen
6. 3. - 3. 4.
20. 3.
27.3.
27. 3.
30. 3.
Duben
Duben
2. 4.
9. 4.
9. 4.
10. 4.
14. 4. - 1. 5.
16. 4.
16. 4.
17. 4.
23. 4.
23.4.

24.4.

24. 4.
30. 4.
Květen
7. 5.
7. 5.
8. 5.
8. 5.

Výstava „Školství za T. G. M.“, vernisáž 6. března ve 13.00 hodin
(Muzeum TGM)
Cvičení pro ženy 16.00 – 18.00 hod (TJ Sokol)
Čtení pro celou rodinu, burza knih v Muzeu TGM 14 -17 hodin (Naše
Lány)
Odpoledne s dechovkou od 15.00 hodin v hotelu Classic – pořad pro
seniory (Obec Lány)
Valná hromada TJ Sokol Lány v 18.30 v sokolovně
Veřejný trénink Sportovní stáje Vašírov
„Aprílové Velikonoční polétání Lány 2011“ (MK Lány)
Repríza divadla Tyrš od 20.00 hodin v lánské sokolovně (DS Tyrš)
25. ročník turnaje veteránů ve stolním tenise (TJ Sokol)
„Otevírání lánského mola“ od 10.00 hodin (MK Lány)
Výstava Lukáš Georgiev - Obrazy a ilustrace, vernisáž 14. 4. v 17.00
hodin (Muzeum TGM)
Velký úklid obce lánskými a vašírovskými spolky od 9.00 hodin
I. KaKoJaMa-Day-2011, polétání velkých modelů letadel elektro i
spalovacích včetně volné akrobacie (MK Lány)
Velikonoční prodejní výstava od 9.00 do 17.00 (Muzeum TGM)
Slavnostní výsadba nových stromů na hřišti za sokolovnou v 16.00
hodin (TJ Sokol)
„Lánská jarní sobota“, soutěž historických modelů poháněných
spalovacími motory v kategoriích CRC-Atom, CRC-classic a TEXACO.
V odpoledních hodinách se bude konat soutěž CRC-show, ve které
mohou létat historické modely letadel dle pravidel (MK Lány).
„Lánská jarní neděle“ - soutěž historických modelů s elektromotory v
kategoriích CRC-EHS (hromadný start), CRC-E 400, CRC-Open a
BRC-EW, soutěž bude dle pravidel (MK Lány)
Krajský bodovací turnaj ve stolním tenise – TOP dorostu (TJ Sokol)
Pálení čarodějnic na modelářském letišti (Obec Lány, SDH, MK,
Baráčníci, Naše Lány)

Turnaj děti - kategorie babytenis (TK Lány)
12. ročník memoriálu K. Sláničky v nohejbalu (TJ Sokol)
Běh vítězství zámeckým parkem (TJ Sokol, Obec Lány, ZŠ Lány)
Slavnostní odhalení zrekonstruovaného pomníku – Paraplíčko (Zdravý
prostor)
14. 5.
Turnaj děti - kategorie minitenis (TK Lány)
21. 5.
II. KaKoJaMa-Day-2011, polétání velkých modelů letadel elektro i
spalovacích, včetně volné akrobacie – Tato akce se bude konat k výročí
záchrany sestřeleného spojeneckého pilota v.v. Oscara Ridleyho. (MK
Lány).
27. 5.
Letní drakování aneb letní hrátky s větrem od 16.00 hodin na modelářském letišti (MK, MŠ Lány)
27. 5.
Hudební koncert skupiny Koblížci od 13.00 pro děti ze ZŠ Lány
27. 5.
Bogrács gulyás párty, náměstí Lány (Společně pro Lány a Vašírov)
28. 5.
Májová veselice na návsi (Obec Lány, Baráčníci, SDH)
Kveten/červen mistrovská utkání děti ve všech kategoriích, soboty i
neděle (TK Lány)
Červen
5. 6.
V. Lánský den plný her, od 13.00 do 18.00 hodin, dětské hřiště a
Židovský rybník v Lánech (Naše Lány, MK Lány, SDH, Baráčníci, Obec
Lány)
4. - 5. 6.
Tenisový turnaj veteránů (kategorie do 60 let) (TK Lány)
11. 6.
Krajské přebory děti - kategorie minitenis (TK Lány)
15. - 17. 6. 3. Olympiáda dětí a mládeže ZŠ Lány - areál TJ Sokol Lány- 8.00 - 13.00
17. 6.
Koncert od 18.00 hodin v zámeckém kostele (Obec Lány, Chorus
Laneum)
18. 6.
Lánské letní slavnosti od 10 do18 hodin v prostorách hotelu
Classic(Obec Lány, MK, SDH, Baráčníci, Naše Lány, Zahrádkáři)
18. 6.
Statické ukázky lodních modelů a jejich plaveb na Židovském rybníku
včetně soutěží pro děti v řízení lodních modelů (MK Lány)
18. 6.
Lánská smeč – volejbal - memoriál Jitky Zelenkové (TJ Sokol)
18. - 19. 6. Víkendový tenisový kemp pro dospělé (TK Lány)
24. 6.
Den otevřených dveří ve Sportovní stáji Vašírov

25. 6.
25. 6.
Červenec
Červenec
2. 7.
2. 7.
6. 7.
5. 7.
23. - 24.7.
Srpen
Srpen
1. - 5. 8.
20. - 21. 8.
22. - 26. 8.
Září
Září
3. 9.
3. 9.
3. – 4. 9.
10.9.
10.9.
10.9.

10. 9.
11. 9.
17. 9.
17. 9.
17. 9.
24. 9.

Lány Open - turnaj ve dvouhrách pro všechny lánské občany (TK Lány)
Oslavy 130. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Lány
Příměstský tábor pro děti 3-6 let v Domečku (Naše Lány)
8. ročník sedmiboje (TJ Sokol)
Lánské letní polétání (MK Lány)
Lánské letní polétání (MK Lány)
Cyrilometodějský koncert u vašírovské kapličky (Obec Lány, Chorus
Laneum)
Tenisový turnaj veteránů, kategorie nad 60 let (TK Lány)
Příměstský tábor pro děti 3-6 let v Domečku (Naše Lány)
Týdenní kemp pro děti a pro dospělé (TK Lány)
Víkendový tenisový kemp pro dospělé (TK Lány)
Týdenní kemp pro děti a pro dospělé (TK Lány)
Veřejný trénink Sportovní stáj Vašírov
Letní kino Vašírov (TOP 09)
Lánská louže 2011- 3. ročník soutěže v přesnosti a rychlosti vedení lodí
(MK Lány)
Tenisový turnaj děti - kategorie mladší žáci (TK Lány)
Duha nad MŠ - benefiční den (MŠ Lány)
9. ročník desetiboje jednotlivců (TJ Sokol)
„Lánská podzimní sobota“, soutěž historických modelů, poháněných
spalovacími motory v kategoriích CRC-Atom, CRC-classic a TEXACO.
V odpoledních hodinách se bude konat soutěž CRC-show, ve které
mohou létat historické modely letadel ( MK Lány).
Tenisový turnaj děti - kategorie babytenis (TK Lány)
Posvícenský tenisový turnaj - turnaj ve čtyřhrách pro všechny (TK Lány)
Tenisový turnaj děti - kategorie minitenis (TK Lány)
Kulinářský jarmark se staročeskou zabíjačkou + Masarykova vatra
(Obec Lány, SDH, Muzeum TGM)
„Večer na rejdě“ - plavby se slavnostně osvícenými modely lodí (MK
Lány)
III. KaKoJaMa-Day-2011, polétání velkých modelů letadel elektro i
spalovacích, včetně volné akrobacie (MK Lány)

Říjen
Říjen
Drakiáda (MK, MŠ Lány)
16. 10.
Odpoledne s dechovkou v hotelu Classic – pořad pro seniory (Obec Lány
28.10. /4.11. Lampiónový průvod (Naše Lány)
26. 10.
Tělovýchovná akademie k 20. výročí obnovení Sokola v obci (TJ Sokol)
Říjen/listopad Uzavírání lánského nebe (MK Lány)
Listopad
Listopad Adventní prodejní výstava v Muzeu TGM v Lánech
6. 11.
Zavírání lánského mola (MK Lány)
12. 11.
Pohádkové představení pro rodiče s dětmi (Obec Lány)
26.11.
Svěcení adventních věnců a rozsvěcení vánočního stromu (Obec Lány)
Prosinec

10. 12.
17. 12.
26. 12.
27. 12.
30. 12.
31. 12.

Voňavý advent a soutěž Zlatý šafrán (Obec Lány)
Volejbal – vánoční buchec a vánoční cvičení žen (TJ Sokol)
Turnaj ve stolním tenise dospělých (TJ Sokol)
Turnaj ve stolním tenise pro děti (TJ Sokol)
Premiéra Divadelního spolku Tyrš s předáváním ocenění
Klobouk dolů (Obec Lány, DS Tyrš)
Silvestrovský turnaj ve stolním tenise (TJ Sokol)

Použité zkratky pořadatelů:
Baráčníci – Vlastenecko-dobročinná obec
Naše Lány – občanské sdružení Naše Lány
baráčníků Lány – Vašírov
Společně pro Lány a Vašírov - volební sdr.
ČČK Lány – Český červený kříž, místní
SDH Lány – Sbor dobrovolných hasičů T.
skupina Lány
G. Masaryka v Lánech
DS Tyrš – Divadelní spolek Tyrš
Sokol – TJ Sokol Lány
MK Lány – Modelářský klub Lány a okolí
TK Lány – Tenisový klub Lány
MŠ Lány – Mateřská škola Lány
Zdravý prostor - Lány a Vašírov - zdravý
Muzeum TGM – Muzeum TGM v Lánech
prostor pro život, občanské sdružení
Narpa – Hospoda Narpa
ZŠ Lány – Základní škola Lány
Pokud není uveden termín akce, bude upřesněn pořadateli dodatečně.
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Jarní úklid obce
V sobotu 16. dubna budeme uklízet.
Tak jako vloni budou i letos všechny
zájmové spolky a sportovní organizace
v obci organizovat úklid veřejných
prostranství v Lánech a Vašírově. Opět
uvítáme dobrovolnou pomoc všech,
kterým není stav naší vsi lhostejný.
Členové organizací se postarají
o
předem určené plochy a budeme rádi, když
nás podpoří všichni majitelé nemovitostí
svou účastí na pozemcích okolo svých
domů. Obec pomůže se zajištěním pytlů na
odpad, svozem nasbíraných odpadků a se
strojovým zametáním ulic.
Začneme v 9.00 ráno a budeme si přát
sluníčko jako minulý rok.
Ostych stranou, těšíme se na hojnou účast!
Ta nám zajistí, že pohodlně stihneme
sobotní oběd!
Jirka Luska, Lány a Vašírov zdravý prostor pro život

Divadlo Tyrš zve na reprízu
Divadlo Tyrš Vás všechny srdečně zve
v sobotu 9. dubna 2011 od 20 hodin
do lánské sokolovny na reprízu divadelního
představení aktovek z pera lánských
občanů
ANDĚL – KONEČNÁ STANICE a
BABINEC.
Vs t u p e n k y b u d e m o ž n é z a k o u p i t
v Konzumu Vaněček a v Hospodě Narpa.

Pozor! Pro všechny příznivce
hry Scrabble!
Komise pro školství, mládež a volný čas
chystá v naší obci klání ve hře Scrabble.
Abychom měli přibližný přehled o počtu
zájemců, kteří by se chtěli tohoto zápolení
zúčastnit, a mohli podle toho sestavit
systém, jakým se bude hrát, vyzýváme
všechny, kdo by si chtěli zahrát, aby nás
kontaktovali. Mohou tak učinit buď na emailové adrese karel.pleiner@seznam.cz,
nebo na telefonu 603 814 772, případně
osobně u pana Karla Pleinera, a to do 31.
března 2011. Zájemci do 15 let uveďte,
prosím, svůj věk.
Karel Pleiner

DOMÁCÍ SERVIS
Zajistíme pro vaši domácnost kompletní
servis, uvaříme, nakoupíme, uklidíme a
uděláme podobné práce včetně žehlení.
Vyřídíme různé záležitosti, na které nemáte
čas. Postaráme se i o pohoštění vašich přátel či
obchodních partnerů. Nabídka je nejen pro
rodiny, ale i pro muže a ženy, kteří nemají pro
pracovní vytížení čas.
Samozřejmostí je spolehlivost, příjemné a
kultivované vystupování a časová flexibilita
podle vaší potřeby.

Kontakt: 722 320 012 paní Irena
722 320 013 paní Renata

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
Dobrovolní hasiči jsou v Lánech již 130 let
V červnu oslaví místní dobrovolní hasiči již sto
třicet let své existence. Přesto nemá mnoho
spoluobčanů zcela přesné povědomí o našem
hasičském sboru a názory na něj jsou často
zkreslené. Proto jsem požádala jeho nového
starostu JUDr. Václava Picku, zda by nám lánský
sbor blíže popsal.
Společenství občanů, které si v Lánech dalo za cíl
bojovat s požáry a chránit spoluobčany a jejich
majetek i při jiných pohromách, nese téměř po
celou dobu své existence, stejně jako v jiných
obcích název Sbor dobrovolných hasičů. Stalo se i
jedním z center společenského dění na vesnici a
spojuje se v něm více okruhů činností, především
hasičsko-záchranářská a společenská. Tomu
musí odpovídat i jakási rozvrstvenost členské
základny. Jsou tu tedy ti, kteří zasahují přímo při
ohních, pak skupina, která jejich činnost
zabezpečuje, pak zde musí být hasičský dorost a
posléze i ti, kteří již nemají síly na předchozí
činnosti, ale podílí se i na společenském žití. Život
sdružení již tradičně upravují stanovy. Podle nich
sbor řídí volené orgány, tj. starosta a členové
výboru. Stanovy ukládají i povinnost podílet se na
výběru a výchově hasičů pro svoji výkonnou
součást, zásahovou jednotku. A tady nastává
trošku zmatek.
Otázka: „V čem, zatím to je srozumitelné?“
Právě zásahová jednotka je podle stanov tou
kvalifikovanou a materiálně vybavenou částí
sboru, zdůrazňuji částí sboru, která provádí
zásahy na místě požárů a i jiné záchranné práce.
To jsou ti hasiči, které občané vidí u požárů. V
souladu se zákonem jednotku zřídila obec pod
názvem sbor dobrovolných hasičů – požární
družstvo. Takže tu máme sbor jednou v širším
společenském smyslu a pak sbor v zúženém
smyslu jako požární družstvo.
Otázka: “Takže, pokud tomu dobře rozumím,
odpovídá za ochranu před požáry obec.“
Ano, přesně tak je to správné. Nelze přece

přesunout takovou důležitou povinnost ze státu
na sdružení občanů. A proto ve zřizovací listině
obec také stanoví velikost onoho požárního
družstva, jeho složení, jmenuje, kontroluje a
odvolává velitele sboru a jeho zástupce. Také
ostatní členové zásahové jednotky vykonávají
svoji činnost až na základě dohody uzavřené mezi
uchazečem a obcí. Obci také, nikoliv voleným
orgánům sboru, odpovídá velitel za připravenost
a činnost sboru. Ta je pak ze zákona hrazena z
prostředků obce, včetně ubytování, vybavení
požární technikou, výzbrojí a výstrojí. Realizuje
se tak logicky zásada, že kdo platí, ten také řídí a
kontroluje.
Otázka: „To bylo obecně. Naše čtenáře ale zajímá
více, jak je tomu v Lánech?“
V současné době máme v Lánech jedno požární
družstvo o 23 členech a to je zařazeno ve III.
kategorii jednotek. Velitel sboru společně se
svými zástupci řídí práci osmi strojníků a
dvanácti hasičů. Jsou to ti fyzicky zdatní a
odborně proškolení mladí muži, kteří obětují svůj
volný čas „ku prospěchu bližních.“ Vypadá to
nadneseně, ale jinak to být nemůže. Mluvím-li o
odborně proškolených hasičích, pak zbývá
doplnit, že již nejde jen o to umět držet proudnici a
nastartovat stříkačku, ale různorodost zásahů
vyžaduje znalosti od vyprošťování osob po první
pomoc, od chemie až po chytání rojů včel, o
hašení ohňů nemluvě. Stejně tak musí umět
zachránit tonoucího i slaňovat.
Otázka: „Naši hasiči to umí?“
Mohu se chlubit. Naše zásahové družstvo je
kvalitní. O tom svědčí nejen výsledky v soutěžích,
ale i to, že čtvrtina jeho členů jsou profesionálními
hasiči. Mezi profesionály patří i jejich velitel.
Protože jsou anonymní, rád je prostřednictvím
Lánského zpravodaje postupně spoluobčanům
představím. V dubnovém čísle začnu jejich
velitelem, Karlem Poštou.
Starosty SDH TGM Lány se ptala Martina Hořejší

NÁZORY, KOMENTÁŘE
Co (nebo kdo?) mě v Lánech štve?
Především pejskaři, kteří neuklízejí na ulicích
hromádky po svých mazlíčcích. Nemám vůbec
nic proti psům, ale majitel psa by měl po něm
uklidit. Po zmizení sněhu jsou ty hromádky či
hromady opravdu všude!
Za druhé, lidé, kteří neumějí nebo jsou líní
rozebrat a složit velké papundeklové krabice při
jejich odkládání do kontejnerů. Stačí se chvilku
opozdit po vyprázdění kontejneru a už si zase
„neškrtnu“, protože někdo přede mnou tam
prostě naházel několik krabic a kontejner je plný.
Jasně, že se do takového kontejneru moc sběru
nevejde!
Lidičky, prosím, šlo by to vylepšit? Za pochopení
předem děkuji.
V. Nováková
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ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
Zveme Vás na Čtení pro celou rodinu a burzu knih
Občanské sdružení Naše Lány Vás srdečně zve v
neděli 27. března od 14:00 do 17:00 hodin do
Muzea T. G. Masaryka v Lánech na Čtení pro celou
rodinu aneb pomáháme školní knihovně. Můžete
se těšit na české autory - Václava Čtvrtka a Karla
Poláčka, na pohádkové vystoupení dětí z Mateřské
školy v Lánech a na čtené epizodky z knihy Bylo
nás pět v podání žáků ze Základní školy v Lánech.
Budeme soutěžit, předčítat si úryvky z knih
zmíněných autorů a připomeneme si jejich celou
literární tvorbu. Těšit se můžete i na nabídku
specializovaného internetového obchodu pro děti
www.famfarum.cz, který se zaměřuje na
ekologické, výukové, hudební a sportovní hračky.
K připravovanému literárnímu odpoledni
současně vyhlašujeme Výtvarnou soutěž :
1. pro děti navštěvující lánský Domeček
2. pro děti z Mateřské školy Lány
3. pro děti z I. stupně Základní školy v Lánech
(děti z lánské mateřské a základní školy jsou do
soutěže zapojeny již v rámci výuky).
Zadání – vytvořte libovolnou výtvarnou technikou
oblíbený pohádkový příběh inspirovaný
pohádkou Václava Čtvrtka. Obrázky odevzdejte v

Domečku nejpozději do 12:00 ve čtvrtek 24.
března. Na zadní stranu obrázku nezapomeňte
uvést celé jméno dítěte, bydliště, věk dítěte, název
pohádky a telefonické spojení na jednoho z rodičů.
Na vítěze čeká odměna v podobě knihy a volných
vstupenek do loutkového divadla.
Dále na nedělní odpoledne připravujeme: výstavu
všech výtvarných prací přihlášených do soutěže s
vyhlášením vítězů, výstavu lánských kronik
mapující život v naší obci a výtvarnou dílnu. K
dispozici bude kavárna s občerstvením. Nedílnou
součástí odpoledne je tradiční burza knih. Darujte
ze své domácí knihovny zajímavou knihu ve
prospěch lánské knihovny nebo školní knihovny.
Knihy můžete nosit již od 22. března přímo do
lánského muzea! Pokud si Vámi darovanou knihu
nevybere lánská knihovnice paní Machačová,
nabídneme ji k prodeji v burze a výtěžek bude
věnován na nákup nových knih do školní
knihovny.
Přijďte strávit hezké odpoledne v literární
společnosti. Darujte knihu nebo si přijďte nějakou
koupit. Těšíme se na Vás
Jana Drastilová, Martina Hořejší
občanské sdružení Naše Lány

Masky ovládly lánskou sokolovnu
V masopustní čas pořádá Klub pro rodiče a děti
Domeček tradiční Maškarní merendu spojenou s
narozeninovou oslavou založení Domečku v
Lánech. Letošní merenda byla v pořadí čtvrtá a
konala se 5. února. Lánská sokolovna se během
odpoledne zaplnila do posledního místa dětskými
a dospělými zájemci o dobrou zábavu. A kolik že se
jich sešlo? Na listině přihlášených masek jsme
skončili u vysokého čísla 133, což je nejvíce v
dosavadní historii merendy. Potěšující je fakt, že se
přidává stále více dospělých, a tak se na parketu
lánské sokolovny potkalo celkem 30 dospělých v
n e j r ů z n ě j š í c h p ř e v l e c í c h . Na p o d p o r u
maškarního reje jsme připravili i netradiční stánek
s občerstvením – Krčmu u pirátů z Černé perly a
obsluhující personál byl výhradně v maskách.
Příchozí děti vytvořily živý řetěz okolo sokolovny
dlouhý 55 metrů. V připravených soutěžích –
Cesta prvňáčka do školy a Dělání sněhových koulí
z papíru se děti vyřádily a potom nedočkavě
očekávaly verdikt odborné poroty, která měla
nelehký úkol vybrat nejhezčí masku. Nakonec se
porotci - klaun, hastrman, vězeň a pravěká žena
shodli na tom, že nejhezčí maskou byla housenka
Jakuba Sailera z Rakovníka, parašutista Ládíka
Bechyně z Lán, Dinosaurus Adama Hořejšího z
Lán a čarodějka Natálky Novotné z Lán. Z
dospělých masek porota ocenila originální
poslední kus koberce Emila Buřiče, šmoulu Marty
Gregorové z Lán, školačku Ivany Chalupové z Lán
a Turkyni Slavy Bechyňové z Lán. Děti a rodiče si
po vyhlášení výsledků pochutnali na
narozeninovém dortu. Měl rozměry 70x120 cm a
uprostřed mu vévodil krteček. Jeho autorkou byla
paní Jana Malá z Lán, držitelka ocenění Zlatý

šafrán 2010. Příjemnou atmosféru odpoledne
zakončila loutková pohádka O Červené karkulce v
podání divadla Vysmáto. Dětem se pohádka líbila
a po jejím skončení si mohly s loutkami pohrát.
Pohádkové vystoupení bylo financováno z grantu
Obec přátelská rodině, který ve své kategorii naše
obec v loňském roce vyhrála.
Děkujeme touto cestou všem, co se přišli bavit do
lánské sokolovny, pomocníkům, dobrovolníkům,
babičkám a tetičkám, sponzorům a našim
partnerům.
Jana Drastilová, občanské sdružení Naše Lány

Domeček je přátelské místo pro celou
rodinu. Slouží k setkávání a aktivnímu
trávení volného času rodičů s dětmi.
Nabízíme výtvarné, vzdělávací a
sportovní aktivity. Pokud si z programu
nevyberete, můžete si jen hrát v
prostorné a bezpečně vybavené herně.
Najdete nás v lánské sokolovně.
Pravidelný program (během uvedených aktivit je otevřená herna Domečku,
kde si můžete jen hrát).
úterý
· od 10:00 do 10:30 Cvičení s
Rozárkou pro děti od 1 roku
· od 11:00 do 11:30 Cvičení s
Vendelínem pro děti od 2 let
· od 15:15 do 16:00 Angličtina s
Míšou II. kroužek pro přihlášené
děti od 4 let bez rodičů
středa
· 09:00 – 12:00 Waldorfské
dopoledne (věk dítěte není
podstatný) s tímto programem:
přivítání, Zpívánky se skřítkem,
společná svačina, Dovádění s
Pastelkou, krátká pohádka,
společný oběd, rozloučení
· 14:00 – 17:00 Výtvarné a
keramické dílny pro všechny;
· 15:00 – 17:00 Kreativní kroužek
pro přihlášené děti od 4 let bez
rodičů
čtvrtek
· od 8:30 do 9:30 Angličtina pro
rodiče I. – kurz pro přihlášené
· od 9:30 do 10:30 Angličtina pro
rodiče III. – kurz pro přihlášené
· od 10:30 do 11:30 Angličtina pro
rodiče II. – kurz pro přihlášené
· od 11:30 do 11:45 Maňáskové
divadlo (1x za 14 dnů)
Vybíráme z programu:
Benefiční akce Čtení pro celou rodinu,
aneb pomáháme školní knihovně s
oblíbenou burzou knih (kam můžete
knihy věnovat nebo si nějaké odnést).
Přijďte v neděli 27. března od 14:00 do
17:00 hodin do Muzea TGM v Lánech.
V úterý 5. dubna od 10:00 do 12:00
beseda na téma „Období prvního
vzdoru u dětí“. Dozvíme se, jaké
výchovné působení doporučují
odborníci i jak se s podobnými obtížemi
potýkají druzí rodiče.
Jarní burza dětského oblečení, hraček
a botiček bude v úterý 12. dubna od
09:00 do 12:00. Příjem věcí bude 10. a
11. dubna vždy od 15:00 do 17:00 v
sokolovně. Výdej věcí a peněz bude 13.
dubna od 09:00 do 10:00 v Domečku.
Kontakt Andrea Klimešová – 604 894
402.
Více na www.naselany.cz
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SPORTOVNÍ DĚNÍ V LÁNECH

Sokolovna v březnu
a začátkem dubna
· Sobotní cvičení pro ženy proběhnou

·
·

·
·
·
·

5.,12.,19. a 26. března a 2. dubna.
Další víkend bude cvičení v neděli 10.
dubna od 8:45 hodin,
18. března by se měla konat prodejní
akce pana Zýbara,
20. března od 16:00 do 18:00
prezentace cvičebních hodin pro ženy
aneb „Přijďte si dát do těla a shodit
nějaké to nadbytečné kilo”,
30. března od 18:30 hodin valná
hromada TJ Sokol Lány
9. dubna od rána turnaj veteránů ve
stolním tenise,
9. dubna od 20.00 hodin repríza
silvestrovského přestavení DS Tyrš,
od 14. března opět probíhají hodiny
aerobiku pro nejmladší kategorii Trpaslíky pod vedením B. Ladrové.

Valná hromada TJ Sokol
Zveme členy TJ a naše příznivce na
valnou hromadu, která se uskuteční ve
středu, 30. března 2011 od 18:30 hodin
v místní sokolovně. Svou účastí členové
jednak splní svoji členskou povinnost,
ale hlavně tím projeví zájem o dění v
jednotě. Valná hromada je vrcholný
orgán jednoty. Každý člen má možnost
na ní vyslovit své připomínky a návrhy
nebo se zeptat na to, co ho ze Sokola
zajímá. Výbor TJ zve členy k hojné účasti.

Inzerujte v Lánském
zpravodaji
Máte-li zájem o inzerci v Lánském
zpravodaji, stačí poslat e-mail nebo
doručit objednávku a podklady na OÚ.
Uveďte požadovaný rozměr, přesné
znění inzerátu nebo grafické zpracování
a fakturační údaje.
Ceník inzerce:
rozměr
1/32 (např. 56 x 29 mm)
1/16 (např. 62 x 52 mm)
1/8 (např. 92 x 70 mm)
1/4 (např. 92 x 141 mm)
1/2 (např. (129 x 201 mm)
1/1 (192 x 270 mm)

cena
220 Kč
440 Kč
880 Kč
2000 Kč
3500 Kč
6000 Kč

šířka inzerátů 56, 62, 92, 129, 192 mm,
výška dle požadované plochy

Hokejový turnaj dorosteneckých družstev o putovní pohár
Antonína Bechyně
V neděli 27. února 2011 proběhl na rakovnickém
zimním stadionu turnaj dorosteneckých
družstev, který nesl jméno lánské hokejové
legendy Antonína Bechyně. Tímto turnajem jsme
chtěli vzdát hold člověku, který pro lánský hokej
udělal strašně moc. Ať počítáme roky, kdy hrál
jako aktivní hráč, nebo jeho trenérskou činnost,
několik let předsedal hokejovému klubu a i teď ve
věku krásných 85 let je stále aktivním členem
výboru klubu.
Tu rnaje se zúčastnila družstva hrající
meziokresní přebor, konkrétně se jednalo o
pořádající HC Lány, TJ Spartak Žebrák, HC
Hořovice a 1.LHC Kralovice.
Jednotlivé zápasy turnaje nakonec určily, že na
prvním místě se umístilo družstvo TJ Spartaku
Žebrák, které si zároveň odvezlo i putovní pohár.
Na druhém místě se umístilo pořádající družstvo
HC Lány, třetí pozici obsadilo družstvo HC
Hořovice a čestné uznání za účast v turnaji si
nakonec odvezlo družstvo 1.LHC Kralovice.
Kompletní výsledky jsou k dispozici na
internetových stránkách HC Lány:

www.hclany.estranky.cz.
Další oceněné vybírala komise složená z bývalých
hráčů a funkcionářů HC Lány - Antonín Bechyně,
Jaroslav Eiesenhammer, Jaroslav Slapnička a
Lubor Zelenka. Během turnaje tito velikáni
lánského hokeje sledovali výkony jednotlivých
hráčů a gólmanů, a určili tak nejlepšího hráče
turnaje, kterým se stal hráč Spartaku Žebrák
Martin Mencl, a nejlepšího brankáře turnaje,
kterým byl zvolen Michal Jun z HC Lány.
Dle ohlasů přihlížejících i samotných aktérů
turnaje můžeme označit tento turnaj za velmi
zdařilý. Doufejme, že se podaří sehnat dostatek
finančních prostředků pro uspořádání dalších
ročníků.
V neposlední řadě bychom chtěli poděkovat
všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na
organizaci tohoto turnaje, a dále pak
zúčastněným družstvům, fanouškům a hostům
za nádhernou atmosféru, která v neděli na
zimním stadionu v Rakovníku panovala.
Aleš Lomberský, předseda HC Lány

Jaké cvičení nabízíme ženám v Sokole?
Odbor všestrannosti chce jednak prezentovat
práci svých cvičitelek a jednak chce nabídnout
ženám, které ještě váhají, aby si přišly zacvičit a
samy posoudily, který typ cvičení by jim nejvíce
vyhovoval. V neděli 20. března 2011 od 16:00
hodin do 18:00 hodin proběhne v sokolovně
dvouhodinová lekce rozdělená do pěti cvičebních
bloků, které povedou kvalifikované cvičitelky
Michaela Buřičová, Martina Moravcová, Jana

Porcalová, Markéta Soukupová a Vendula
Nováková. Na programu je aerobní zahřátí,
kondiční posilování, tanečně aerobní prvky,
posilování na podložce a strečink s prvky
zdravotního cvičení.
Přijďte si zacvičit nebo se jen podívat! Členky TJ
mají cvičení zdarma, ostatní zaplatí 50,- Kč.
Srdečně zvou cvičitelky TJ Sokol Lány.
Martina Moravcová, náčelnice TJ Sokol Lány

Sokol byl úspěšný s grantem
V lednu podala TJ Sokol Lány grant k Nadaci
Partnerství v rámci projektu STROM ŽIVOTA.
Žádali jsme o prostředky na výsadbu nových
stromů u cvičiště, které nahradí skácené lípy.

Dnes již víme, že náš projekt byl úspěšný.
Obdržíme 10 500,- Kč na nákup nových sazenic.
Výbor TJ připravuje tuto akci na 23. dubna 2011
od 16.00 hodin. Výsadbu pěti lip chceme provést
ve slavnostním rázu. Každý oddíl
určí jednoho zástupce, který akt
výsadby provede, a oddíl se pak o
„svoji“ lípu bude starat do doby,
než řádně zakoření a péči
potřebovat nebude. Přijďte
podpořit znovuobnovení zeleně v
centru naší obce. Při výsadbě v roce
1923 bylo cvičiště za sokolovnou
zcela zaplněné!
Václava Nováková
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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

