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Zastupitelé schválili rozdělení dotací pro rok 2011

Slovo na úvod
Takové malé hloupé pokrytectví
S příchodem dubna mě nejvíce zaujala
téměř aprílová zpráva, která k nám
dorazila od našich západních sousedů.
V souvislosti s jadernou katastrofou
v Japonsku zakázali v řadě
západoevropských států vysílat ty díly
oblíbeného seriálu o rodině
Simpsonových, kde se objevuje atomová
elektrárna ve Springfieldu, pracoviště
otce Homera Simpsona. Marně si lámu
hlavu nad příčinou onoho zákazu.
Zřejmě asi nemají v televizních
společnostech příliš vysoké mínění
o inteligenci svých diváků, když se snaží o co vlastně? Ochránit je před stresem
z jaderných elektráren? Nebo se
domnívají, že když se o problému nebude
mluvit, tak vlastně neexistuje? Trochu
naivní představa! Podle téhle logiky by
totiž mohly přijít k úhoně téměř všechny
české kreslené seriály. Jen namátkou například populární Rumcajs s Mankou
a Cipískem by se také mohli dočkat
zákazu, protože příliš evokují například
somálské piráty a mohli by působit
trýznivě na psychiku těch, kteří se
chystají do Afriky. Nebo by mohl seriál
být brán, vzhledem k postavě knížepána,
který sem tam utrousí nějaké to
francouzské slovíčko, jako frankofobní
dílko a v rámci dobrých vztahů
v Evropské unii by loupežník z lesa
Řáholce mohl skončit na indexu.
A dovedu si představit zákaz Štaflíka
a Špagetky pod tlakem ochránců
přírody, protože ti dva si s vykutálenou
vránou nikdy neprovedli nic dobrého,
a že šlo někdy o hodně drsné vtípky.
Pod vlivem bible, předělávané v USA
podle požadavků feministek,
při pohledu na bezradnost hlídačů
rasové korektnosti nad knížkami Marka
Twaina, který používal v 19. století
celkem běžně slovo negr (Tom Sawyer
říkající afroameričan - dovedete si to
představit?) nebo při vytváření
nekuřácké verze filmu Casablanca proto
volám - proboha, lidi, mějte rozum!
Přece nebudeme znovu oblékat sochy
a přimalovávat Venuším plavky.
Karel Pleiner

Poslední únorový den byl termínem pro podání
žádostí do grantového řízení obce Lány
pro sportovní a zájmové organizace na podporu
jejich činnosti v letošním roce. Jejich řady se letos
rozrostly o dva nováčky z Vašírova. S ohledem na
menší naplňování obecní pokladny a větší počet
uchazečů jsou letošní částky podpory nižší.

Žadatel – název organizace

Pro rok 2011 byla v rozpočtu obce na podporu
ne z is k o vý c h o rg an i za cí rezervována částka
610.000,- Kč . Možnosti ucházet se o příspěvek
na činnost, akce nebo investice do svého majetku
využilo 15 organizací. V součtu požádaly o částku
1.018.000,- Kč. Po nelehkém rozhodování
rozhodli zastupitelé o rozdělení takto:

Celková
plánovaná
výše
rozpočtu
žadatele
2011 (v Kč)

Celková
výše
požadované
dotace
(v Kč)

Podíl
požadované
dotace na
celkovém
rozpočtu
organizace
(v%)

Skutečná
výše dotace
(v Kč)

1.

Český zahrádkářský svaz –
základní organizace Lány

20 720,-

10 000,-

48,3

5 000,-

2.

Naše Lány, o. s.

443 710,-

35 000,-

7,8

30 000,-

3.

Modelářský klub Lány a okolí

96 400,-

48 200,-

50

24 000,-

4.

Náš Vašírov, o.s.

43 000,-

35 000,-

81

6 000,-

5.

Vlastenecko dobročinná obec
Baráčníků Lány - Vašírov

12 000,-

6 000,-

50

3 000,-

6.

Fiat Multipla klub ČR

98 200,-

29 200,-

29,7

4 000,-

7.

Smíšený pěvecký sbor Chorus
Laneum

50 000,-

30 000,-

60

17 000,-

8.

Lány a Vašírov – zdravý prostor
pro život

25 000,-

5 000,-

20

4 000,-

9.

Sportovní stáj Lány – Vašírov,
o.s.

830 000,-

110 000,-

13,2

10 000,-

Občanské sdružení pro
10. podporování Muzea T.G.M. v
Lánech

60 000,-

10 000,-

16

5 000,-

11. Hokejový klub HC Lány

275 000,-

150 000,-

54,5

124 000,-

12. Tenisový Klub Lány

179 000,-

35 000,-

19

20 000,-

13. Sportovní klub Lány - Fotbal

426 000,-

320 000,-

75

159 000,-

14. TJ Sokol Lány + DS Tyrš

960 000,-

190 000,- +
30 000,-

22,9

174.000,- +
20 000,-

-

5 000,-

-

5 000,-

15.

Český včelařský svaz – základní
organizace Lány

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. Nevkládejte odpad v pytlích, pouze volně!
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Výsledky 2. kola doplňovacích
voleb do Senátu Parlamentu ČR
Ve 2. kole doplňovacích voleb do Senátu
Parlamentu České republiky ve dnech 25.
a 26. 3. 2011 za obec Lány získal
kandidát ČSSD Jiří Dienstbier 135
hlasů a kandidát ODS Dan Jiránek 127
hlasů.
Jiří Dienstbier v druhém kole
doplňovacích voleb získal 65,14 procent
hlasů, a porazil tak kladenského
primátora Dana Jiránka z ODS.
O novém senátorovi rozhodli lidé v 69
obcích v jižní části kladenského okresu
a také severní v části okresu Prahazápad. Voleb se zúčastnilo necelých 18%
voličů.

Ekologie, s.r.o. chce
financovat projekty v okolí
Společnost Ekologie,s.r.o. oslovila
zastupitelstvo obce Lán, Rynholce
a No v é h o S t r a š e c í s n a b í d k o u
financování projektů orientovaných
na děti a mládež. V každé obci se mohou
přihlásit se svým projektem sportovní či
zájmové organice, školy, školky
a zastupitelstvo následně doporučí
do užšího kola vždy 3-5 projektů. Vítězný
projekt vybere veřejnost na Dni
otevřených dveří 26.6.2011 na skládce
Ekologie,s.r.o. Úplné informace jsou na
www.lany.cz v aktualitách. Konzultaci s
lánskými spolky svolává zastupitelstvo
na středu 13. 4. 2011 od 20:00 hodin
do hotelu Classic v Lánech.

Sběr nebezpečného odpadu
Své domácnosti můžete opět zbavit
nebezpečného odpadu, mezi který patří:
baterie všech druhů včetně olověných
akumulátorů, oleje, plechovky od barev,
zářivky, výbojky, kyseliny, zásady, barvy,
ředidla, lepidla, teploměry, pesticidy,
fotochemikálie, elektronický odpad,
lednice, čisticí prostředky, zaolejované
textilie a nádobky od sprejů.
Kdy a kde?
Lány u obecního úřadu v sobotu
14. května 2011 od 9:20 do 10:00 hodin
Vašírov u zastávky ČSAD v sobotu
14. května 2011 od 10:10 do 10:40hodin.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Z veřejného zasedání zastupitelstva obce
Zastupitelstvo schválilo:
· podání žádosti o dotaci z Programu ROP
NUTS 2 Střední Čechy – výzva č. 59 na akci
„Stavební úpravy a přístavba Mateřské školy
v Lánech čp. 373 na pozemku par. č. st. 462/1
v k.ú. Lány“;
· smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene na uložení kabelového vedení VN
na pozemku par. č. 237/3 v k. ú. Vašírov –
přeložka VN Markéta Salačová. Finanční
náhrada bude upřesněna podle zásad
pro uzavírání smluv o zřízení věcného
břemene na pozemcích ve vlastnictví obce.
· smlouvu na zřízení věcného břemene
na pozemcích par. č. 185/141, 188/1, 188/2,
816/4, 182/1 v k. ú. Lány, pro uložení
kabelového vedení NN a VN pro lokalitu
43 RD;
· smlouvu na zřízení věcného břemene
na pozemcích par. č. 787/2, 890, 940 v k. ú.
Lány – zřízení a provozování zařízení
distribuční soustavy v ul. Příční;
· přihlášku do Svazu měst a obcí České
republiky;
· převod nevyčerpaných finančních prostředků
přidělených Základní škole v Lánech
z rozpočtu obce ve výši 23.783,05 Kč
do rezervního fondu školy;
· finanční příspěvky organizacím z rozpočtu
obce na rok 2011 (viz. str. 1 Lánského
zpravodaje);
2
· prodej pozemku p.č. 65 nově o výměře 42 m

·
·

·

·

Co se děje na radnici
· Starosta obce seznámil zastupitele

·

·

·

Uzávěrka soutěže hry Scrabble
prodloužena!
Komise pro školství, mládež a volný čas
chystá klání ve hře Scrabble. Vyzýváme
všechny, kdo by si chtěli zahrát, aby nás
kontaktovali: na e-mailové adrese:
karel.pleiner@seznam.cz, nebo
na telefonu 603 814 772 nebo osobně mé
maličkosti do 30. 4.2011. Zájemci do
15 let uveďte prosím svůj věk.
Karel Pleiner

·

a pozemku p.č. 26/22 nově o výměře 233 m2
/sestávající z výměry 228 m2 a dílu „b“ původní
parcely 65 o výměře 5 m2/ v k.ú. Vašírov panu
Vladimíru Blahoutovi, bytem Na Spojce
528/14, Praha Vršovice za cenu 160,- Kč/m2,
tj. 44.000,- Kč a pozemky díl „a“ původní
parcely č. 65 o výměře 94 m2 nově přisloučeny
do st.p.č. 66 v k. ú. Vašírov panu Jaroslavu
Kurcovi, bytem Rumburská 260/10, Praha
Střížkov, za cenu 160,- Kč/m2, tj.15.040Kč,- ;
darovací smlouvy na pozemky par. č. 185/180
2
2
2
– 740 m , 185/108 – 860 m , 185/103 – 21 m
v k. ú. Lány vč. vybudovaných povrchů
komunikací, uzavřenou mezi obcí Lány, jako
obdarovaným, a panem Josefem Hoškem,
jako dárcem;
zásady pro uzavírání smluv o zřízení věcného
břemene na pozemcích ve vlastnictví obce;
přijetí finančního daru pro Základní školu
Lány ve výši 4.172,- Kč od o. s. Naše Lány
určených na rozšíření knižního fondu
knihovny Základní školy v Lánech;
neinvestiční náklady ve výši 3.000,- Kč
na jednoho mimolánského dojíždějícího žáka,
který plní povinnou školní docházku
v Základní škole Lány ve školním roce
2010/2011;
finanční částku ve výši 1.000,- Kč pro
Společnost PATRIA na vydání publikace
o vlastivědném pracovníkovi řídícím učiteli
Adolfu Kožíškovi.

·

s rozhodnutím řezníka Zdeňka Hendřicha
o ukončení provozování řeznictví v Lánech
od 31. března 2011.
Zastupitelé se seznámili se žádostmi
zájmových a sportovních organizací
do grantového řízení na rok 2011.
Zastupitelé se zabývali nabídkou grantu
z programu Zelená úsporám na solární
systémy na budovy ve vlastnictví obce.
Dle konzultace s odborníky nejsou tyto
systémy v našich podmínkách vhodné.
Zastupitelé se zabývali havarijním stavem
veřejného osvětlení v lokalitě U Lipky
a návrhem na rekonstrukci veřejného
osvětlení v ulici U Špýcharu. Shodli se, že
výměna osvětlení proběhne v letošním roce.
Zastupitelka Jana Drastilová informovala
o pokračujících přípravách na grantové
žádosti na stavební úpravy, přestavbu a
rozšíření kapacity Mateřské školy v Lánech
z Regionálního operačního programu Střední
Čechy výzvy č. 59. K datu 30. března 2011 byla
předána dokončená projektová dokumentace
a starosta obce vyřídil územní souhlas

na Stavebním úřadě v Novém Strašecí.
· Zastupitelé hledají místo pro výdejnu léků

·

·

·

·

v obci. Stávající vydávání léků v ordinaci
praktického lékaře není nadále možné.
O provozování výdejny léků má zájem lékárna
z Řevničova.
Zastupitelé vytvořili užší pracovní skupinu,
která řeší výstavbu nové autobusové zastávky
ve Vašírově. Členové skupiny jsou Dagmar
Krátká, Alena Hlavsová, Ivana Píšová, Ernest
Kosár a Jaromír Doležal.
Zastupitelka Martina Hořejší informovala
o přípravách Lánských letních slavností (18.
6 . 2 0 1 1 ) a k o n ce r tu dne 17. 6. 2011.
Na koncertě bude účinkovat sbor Chorus
Laneum a soubor Ottoni di Praha. Starosta
Karel Sklenička zajistí všechna povolení
ke vstupu do zámeckého kostela.
Zastupitelé souhlasili s návrhem JUDr.
Ernesta Kosára na vyhlášení soutěže
Rozkvetlá vesnice Lány 2011.
Starosta obce informoval o návštěvě ministra
zemědělství Ing. Ivana Fuchsy 1. dubna 2011
ve Školním zemědělském podniku v Lánech.
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Kulturní komise obce Lány a Vašírov
Vás spolu se Sborem dobrovolných hasičů a Modelářským klubem zve na tradiční

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
v sobotu 30. dubna 2011 na modelářském letišti na Kopanině v Lánech.
Program začne tradičně v 18:00 hod. strašidelným průvodem od hasičské zbrojnice s vynášením
čarodějnice na hranici. Masky čarodějnic a jiných příšerek do strašidelného průvodu čeká sladká
odměna. Na modelářském letišti bude připraveno slavnostní zapálení velké hranice. Po celý
večer bude hrát dobrá muzika, občerstvení bude zajištěno. V průběhu večera předvedou lánští
dobrovolní hasiči i ukázku výcviku. Rodiny mohou opět využít možnosti stanování na letišti.
I letos bude pálení čarodějnic doprovázet soutěž ve výzdobě oken či předzahrádek v duchu
čarodějnic. Každý se může přidat, ozdobit své domy a zahrádky a soutěžit o nejšerednější, a tedy
nejkrásnější čarodějnici. Výsledky vyhlásíme večer při zapálení ohně.
Roman Havelka, předseda kulturní komise

Soutěž Rozkvetlá vesnice Lány 2011
Obecní úřad v Lánech vyhlašuje na měsíce květen
a červen 2011 soutěž „Rozkvetlá vesnice“.
Odborná porota ve složení: členové základní
organizace Českého zahrádkářského svazu
v Lánech, komise veřejného pořádku, sportu
a mládeže, sdružení Lány a Vašírov – zdravý
prostor pro život, starosta a místostarostové obce
bude hodnotit květinovou úpravu u rodinných
a bytových domů a také čistotu před každým
bytovým objektem. Soutěže se zúčastní
automaticky každý (nebude třeba jednotlivé
přihlašování), kdo bude mít upravené a čisté
prostředí okolo svého domku či bytového domu.
Jedná se o předzahrádky rodinných či bytových

domů nebo květinovou výzdobu truhlíků na
oknech a balkónech. Prostě vše, co je vidět přímo z
ulice.
Na pět majitelů nejhezčí květinové výzdoby čekají
ceny v podobě dárkových poukazů na odběr zboží
dle vlastního výběru v hodnotě 3000,- Kč,
2000,- Kč, 1000,-Kč a 2x 500,-Kč.
Vyhlášení vítězů a předání cen proběhne na
Lánských letních slavnostech 18. června 2011.
Současně bude na slavnostech k vidění výstava
fotografií k soutěži „Rozkvetlá vesnice“
(pořízených odbornou porotou ).
JUDr. Ernest Kosár, místostarosta obce

Ekologie má projekt revitalizace vegetační clony
Projekt revitalizace vegetační clony na východním
okraji areálu skládky Ekologie, s.r.o. nabízí
operativní řešení pro období mezi současným
stavem a vznikem tzv. pásu izolační zeleně jako
významného krajinného prvku, který funkčně
oddělí areál skládky společnosti Ekologie od jeho
okolí. Realizaci vegetační clony nabídla
společnost Ekologie z důvodu očekávaných
časově náročných jednání a procesů spojených
s vypořádáním majetkoprávních vztahů
k pozemkům, na kterých vznikne definitivní verze
pásu zeleně o šířce 100 metrů a délce cca1,3 km.
Vegetační clona jako rychle realizovatelná
varianta biologické bariéry se stane součástí
hlavního oddělujícího pásu.
Revitalizace proběhne na pozemcích mimo vlastní
skládkové těleso, avšak ve vlastnictví společnosti
Ekologie, do kterých v malé míře zasahují
pozemky obce Rynholec a společnosti ČLUZ, a.s.
Vegetační clona je v současnosti asi 500 metrů
dlouhá a má šířku 6 – 15 metrů. Vlastní
revitalizace bude provedena formou probírky
suchých, nemocných resp. jinak poškozených
dřevin a pokosením plevelů a trav na místech
budoucí výsadby. Následně bude provedena
výsadba cca 800 – 1000 kontejnerovaných sazenic
javoru, dubu, jeřábu, lípy, borovice a dalších
dřevin. Návrh druhové skladby, procentuální
zastoupení dřevin, výšku sazenic a další parametry
nové výsadby navrhl Výzkumný ústav krajiny

a okrasného zahradnictví v Průhonicích.
K revitalizaci se již vyjádřil MěÚ v Rakovníku.
Výzkumný ústav v Průhonicích navrhuje doplnit
vegetační clonu navazujícím keřovým pásem
o délce 320 metrů a šířce 3,5 metru.
Celkový návrh revitalizace a obnovy vegetační
clony je orientován především k plnění funkce
efektivního oddělení prostoru skládky od jeho
okolí. Projekt a dostupná vyjádření příslušných
orgánů byly předány i zástupcům obcí Lány
a Rynholec na pracovní schůzce .
Společnost Ekologie má v současnosti
připravenou projektovou dokumentaci, včetně
vhodné druhové skladby, disponuje i vyjádřením
příslušného úřadu. Pracovníci VÚ z Průhonic již
při místní obhlídce označili stávající dřeviny, které
bude nutné odstranit. Společnost Ekologie nyní
čeká na vyjádření vlastníků pozemků zasahujících
do území této clony, které umožní v rámci
plánovaných prací při obnově vegetační clony
na tyto pozemky vstupovat a vybudovat ochranný
plot proti zvěři na vnější hranici areálu.
Po o b d r ž e n í s o u h l a s u z a p o č n o u p r á c e
s vymýcením nevhodných dřevin, pokosením
trávy a výsadbou nových stromů a keřů.
Předpokládáme, že revitalizace stávající vegetační
clony bude hotova do podzimu letošního roku.
Ing. Jaroslav Kučera,
ředitel společnosti Ekologie, s.r.o.

Kalendář akcí v roce 2011
14.4. - 1.5. Výstava Lukáš Georgiev Obrazy a ilustrace v Muzeu
TGM v Lánech, vernisáž 14. 4.
v 17:00 hodin
16. 4. I . K a K o J a M a - D a y - 2 0 1 1 ,
polétání velkých modelů letadel
elektro i spalovacích, včetně
volné akrobacie (MK Lány)
16.4. Velký úklid obce lánskými
a vašírovskými spolky od 9:00
do 12:00 hodin
17.4. Tradiční velikonoční výstava
v Muzeu T.G.Masaryka v
Lánech od 9:00 do 17:00 hodin
23.4. Lánská jarní sobota - Soutěž
historických modelů poháněných spalovacími motory
v kategoriích CRC-Atom, CRCclassic a TEXACO. V odpoledních hodinách bude soutěž
CRC-show, ve které mohou létat
historické modely letadel
dle pravidel (MK Lány)
23.4. Slavnostní výsadba nových
stromů na hřišti za sokolovnou
v 16:00 hodin (TJ Sokol)
24. 4. K r a j s k ý b o d o v a c í t u r n a j
ve stolním tenise – TOP dorostu
(TJ Sokol)
24. 4. Lánská jarní neděle - soutěž
historických modelů s pohony
elektromotory v kategoriích
CRC-EHS (hromadný start),
CRC-E 400, CRC-Open a BRCEW, soutěž bude dle pravidel
(MK Lány)
27.4. Sběr starého papíru pro ZŠ Lány
od 14:00 do 17:00 u tělocvičny
základní školy
30. 4. Pálení čarodějnic na modelářském letišti, sraz v 18:00 hodin
u hasičské zbrojnice, soutěž
o čarodějnickou výzdobu
lánských a vašírovských domů
a zahrádek (Obec Lány, SDH,
MK Lány, Baráčníci, Naše Lány,
ZŠ Lány)
7. 5. 1 2 . r o č n í k m e m o r i á l u
K. Sláničky v nohejbalu (TJ
Sokol)
7. 5. Turnaj dětí - kategorie babytenis
(TK Lány)
8. 5. B ě h v í t ě z s t v í z á m e c k ý m
parkem, začátek v 8:30 hodin,
prezentace závodníků již
od 7:30 hodin. Novinkou
letošního ročníku je nová
kategorie - muži 70 let a st.
8. 5. Slavnostní odhalení zrekonstruovaného pomníku – Paraplíčko
v 15:00 hodin (Zdravý prostor)
14. 5. Turnaj dětí - kategorie minitenis
(TK Lány)
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Domeček je přátelské místo pro celou
rodinu. Slouží k setkávání a aktivnímu
trávení volného času rodičů s dětmi.
Na b í z í m e v ý t v a r n é , v z d ě l á v a c í
a sportovní aktivity. 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 I. kroužek pro přihlášené
děti od 4 let bez rodičů
středa
· 0 9 : 0 0 – 1 2 : 0 0 Wa l d o r f s k é
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 11:15 do 11:30 Maňáskové
divadlo (1x za 14 dnů)
Vybíráme z programu:
Přijďte nám pomoci připravit dětské
hřiště v Lánech na další sezónu. Brigádu
na hřišti pořádáme v sobotu 16. dubna
od 9:00 do 12:00 hodin. S sebou
si vezměte hlavně paprskové hrábě!
Srdečně Vás zveme na Velikonoční
prodejní výstavu do Muzea TGM
v Lánech. V neděli 17. dubna zde bude
přítomný se svým prodejním stánkem
a výtvarnou dílnou pro děti i Domeček.
V úterý 19. dubna od 10:30 do 11:30
prezentace „Rodino, k večeři!“. Trápíte
se tím, co stále připravovat k jídlu?
Přijďte mez nás.
Ve čtvrtek 5. května od 9:30 -10:30 hodin
přijďte na besedu „Jak správně obouvat
děti” spojenou s nabídkou letních bot .
Otevírací doba Domečku je úterý
a středa 9 -12 hodin a 14 -17 hodin,
čtvrtek 9 -12 hodin.
Více na www.naselany.cz

Aktuálně ze školy

·

· Ve čtvrtek 3. března se předškoláci z lánské

·

·

·

·

·

·

mateřské školy přišli podívat do 1. třídy na své
o rok starší kamarády. Prvňáci předvedli, jak
už umí číst, psát, skládat slova, počítat a znát
hodiny. Předškoláci si vše důkladně prohlédli,
zasedli do lavic, společně s prvňáky si povídali
i tančili.
V úterý 8. 3. si žáci 7. a 8. třídy v dalším
projektovém dnu prošli šestou lekcí projektu
„Rozumíme penězům“azabývali se
problematikou zodpovědného zadlužování.
Během dne otevřených dveří, který se konal
ve středu 9. března, navštívilo dopolední
vyučování 28 rodinných příslušníků žáků 1. –
5. třídy. Odpoledne se konala schůzka
pro rodiče těch dětí, které v dubnu odjedou
na školu v přírodě, a také individuální
konzultace, kterých využili rodiče 9 žáků.
V deváté třídě proběhla přednáška na téma
antikoncepce, kterou vedly lektorky
ze Společnosti pro plánování rodiny.
Dva pátky po sobě, 4. a 11. 3., navštívili žáci
lánské školy Českou národní banku v Praze.
Cílem byla stálá expozice "Lidé a peníze".
První skupinu tvořili žáci deváté třídy, kteří
v loňském školním roce absolvovali kurz
finanční gramotnosti „Rozumíme penězům”
a druhou skupinu tvořili žáci sedmého
a osmého ročníku, kteří tímto kurzem
procházejí v letošním školním roce. Děti měly
možnost zhlédnout dva krátké filmy, jeden
o vzniku a funkci ČNB a druhý o historii peněz
a bankovnictví. Stálá expozice nabízí 65 vitrín
s unikátními exponáty a platidly, padělky
platidel, ukázkami ochrany peněz atd.
Na interaktivních tabulích si děti prověřily
svoje znalosti z oblasti financí. V závěru
exkurze ještě zhlédly krátký dokument
o pohybu peněz v bance. Nechyběla ani soutěž
o velké peníze, avšak rozdrcené a slisované.
Také možnost potěžkat si a držet v ruce zlatou
cihlu byla pro všechny opravdu velkým
zážitkem.
V Rakovníku se od 16. do 19. 3. konala 35.
krajská postupová přehlídka amatérských
divadelních souborů Wintrův Rakovník. Žáci
9. třídy zhlédli v pátek 18. 3. v Tylově divadle
v e l m i z d a ř i l é p ř e d s t a v e n í Wi l l i a m a
Shakespeara „Sen noci svatojánské“ v podání
Slánské scény.
V pátek 18. 3. se 83 žáci 2. – 9. třídy zapojili
do mezinárodní matematické soutěže Klokan.
Na výsledky v jednotlivých kategoriích lze
nahlédnout na školním webu.
V pondělí 21. 3. se na 12. ZŠ v Kladně konalo
okresní kolo Olympiády z českého jazyka, kam

·

·

·

postoupila ze školního kola žákyně 9. třídy
Alexandra Polonyiová. V konkurenci
vrstevníků z 20 základních škol a gymnázií
kladenského okresu se umístila na pěkném
5. místě. Saše blahopřeji a děkuji
za reprezentaci školy, paní učitelce Matějkové
děkuji za přípravu.
Páťáci ve čtvrtek 24. 3. navštívili České
muzeum hudby v Praze. V hudebnědramatické dílně Šaman si vyzkoušeli
zaříkávání, vyvolávání deště, bojové tance
a bubnování. Hraním na bicí nástroje
a vyťukáváním vlastního tepu se učili
intenzivněji prožívat a vnímat hudbu.
Navštívili také Palace Cinemas Nový Smíchov,
kde zhlédli animovaný dobrodružný film
„Rango“. Děti ze školní družiny spolu s dětmi
z mateřské školy prožily zábavné odpoledne
v místní knihovně, předčítala se pohádka
Václava Čtvrtka a soutěžilo se o ceny.
Žáci 4. třídy vytvořili v hodinách výtvarné
výchovy pod vedením paní učitelky Novákové
velmi zdařilé práce s přírodní tematikou. Osm
nejlepších bylo zasláno do soutěže „Mé toulky
za zvěří“. Na obrázky lze nahlédnout
na školním webu.
V neděli 27. 3. se v Muzeu TGM na akci Čtení
pro celou rodinu představili žáci školy
v půlhodinovém bloku věnovaném spisovateli
Karlu Poláčkovi. Žákyně 9. třídy Aneta
Hasíková a Dominika Zoková seznámily
posluchače s autorovými životními mezníky
a literární tvorbou. Žáci Vojtěch Kundela,
Ve r o n i k a K y s e l á , M i c h a e l a T ů m o v á
a Štěpánka Stanická pak předčítali epizody
ze známého Poláčkova díla „Bylo nás pět“.
Součástí odpoledne bylo i vyhodnocení
výtvarné soutěže. V kategoriích 1. – 5. třída
vzniklo přes 70 prací, které děti 1. – 4. třídy
vytvářely ve školní družině a páťáci v hodinách
výtvarné výchovy. Všem zúčastněným dětem
děkuji za reprezentaci školy, paním
vychovatelkám školní družiny a paní učitelce
Novákové děkuji za motivaci dětí a přípravu
prací do soutěže.
Ocenění si odnesli:
V kategorii 1. třída: V. Kleinová, P. Suchan, L.
Štokrová, B. Taranzová, P. Erben, K. Krátká.
V kategorii 2. třída: M. Rýgl, M. Slunečková, F.
Barochová.
V kategorii 3. třída: K. Blínová, E. Závěšická,
B. Buřičová.
V kategorii 4. třída: J. Novák, M. Průšová, A.
Moravcová.
V kategorii 5. třída: T. Burgerová, Š. Stanická,
V. Král.
Děkuji občanskému sdružení Naše Lány,
které škole věnovalo výtěžek z burzy knih.
Částku 4 172,- Kč použijeme na rozšíření
knižního fondu školní knihovny.
Ve středu 27. 4. se od 14.00 do 17.00 ve škole
uskuteční jarní sběr starého papíru, který je
možné odkládat v prostorách u tělocvičny.
Iveta Vrabcová, ředitelka základní školy
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ZE ŠKOLY A ZE ŠKOLKY
Okénko
do mateřské školy
· Ve čtvrtek 4. března 2011 navštívili

předškoláci ze třídy Sluníčko žáky v první třídě
lánské základní školy. Šli se podívat, co se již
naučili jejich kamarádi a seznámili se
s prostředím, kam půjdou po prázdninách.
Nesli jim drobné dárky, které pro ně vyrobili.
· Vycházka s názvem „Po stopách, kudy jezdila
koněspřežná dráha“ se uskutečnila dne 11.
března 2011. Počasí ještě příliš jarní nebylo,
ale neubralo nic na zajímavém vyprávění paní
učitelky Věrnochové o minulosti Lán. Děti
vyrazily na vycházku hned po osmé hodině.
Červené tváře a zářící úsměvy na dětských
tvářích mluvily za vše.
· Zápis do mateřské školy pro školní rok
2011/2012 proběhl ve dnech 21.3.
a 22.3.2011. K zápisu přišlo celkem 33 dětí, z
toho 28 lánských dětí a 5 dětí s bydlištěm mimo
Lány. Devět dětí přihlášených k trvalému
pobytu na Lánech se k zápisu zatím
nedostavilo.
· Děti se těšily na čtvrtek 24. března 2011.
Společně okolo jedné hodiny jsme se sešli se
žáky ze školní družiny v obecní knihovně. Paní
knihovnice Machačová seznámila děti

s knihovnou a s možností stát se jejím
čtenářem. V průběhu odpoledne si děti
poslechly úryvek z knihy Václava Čtvrtka „To
n e jl e p ší p r o n e j m e n š í “. Dále čekala
na předškoláky a žáky soutěž s písmenky.
Po rozloučení a odchodu z knihovny
si předškoláci prohlédli prostory školní
družiny a pohráli si s kamarády.
· Na akci „Čtení pro celou rodinu“ vystoupily
děti ze třídy Berušek a Kytiček. Vystoupení
jsme nazvali „Hrátky s knížkou a pohádkou.“
Již v průběhu měsíce března jsme
do programu výchovné práce v mateřské škole
zařadili pohádkové týdny s knihou. Děti
nakreslily své zážitky na výkresech, které
putovaly do výtvarné soutěže. Předání cen
vítězům výtvarné soutěže proběhlo 27. 3.
v Muzeu T. G. Masaryka v Lánech. Děti
z Motýlků a Berušek převzaly drobnost
pro každého a knížky do knihovničky ve třídě.
Ve třídě Kytiček obdržely cenu Tereza
Hamerníková, Kristýna Soukupová, Barbora
Stanická.Ve třídě Sluníček obdržely cenu
Markéta Fišerová, Viktoriya Khmelyuk, Anna
Amélie Sokolová.
Miluše Vaněčková, ředitelka MŠ Lány

Školní knihovna získá 4.172,- Kč
Poslední březnovou neděli lánské Muzeum TGM
ožilo dětským smíchem, barevnými obrázky
na motivy pohádek Václava Čtvrtka a vůní knih.
Děti se za doprovodu svých rodičů, prarodičů
a přátel sešly na 5. ročníku Čtení pro celou rodinu.
Letošní ročník byl věnovaný Karlu Poláčkovi a již
zmíněnému Václavu Čtvrtkovi. Ti, kteří
se rozhodli strávit nedělní odpoledne ve
společnosti knih, svou návštěvou podpořili
benefiční akci, jejímž cílem bylo získat finanční
prostředky pro knihovnu lánské základní školy.
To se podařilo díky mnoha dárcům knih do burzy
i těm, kteří jejich nákupem přispěli dobré věci.
Skvělý výdělek 4.172,- Kč je v krátké historii Čtení
pro celou rodinu částkou nejvyšší!
Odpolední program připravený občanským
sdružením Naše Lány společně s Mateřskou
a Základní školou v Lánech nabídl příchozím
pestrou skládanku vystoupení. Předškolní děti
se inspirovaly pohádkovými příběhy V. Čtvrtka a
žáci základní školy představili K. Poláčka
Čtení pohádek dětem se ujal jako první starosta
obce a zkušený dědeček Karel Sklenička
s pohádkou Jak Rumcajs vystrnadil z Řáholce
obra. Následován byl rodiči z řad členů
občanského sdružení Naše Lány a pěveckého
sboru Chorus Laneum. Tímto jsme se přihlásili
k celorepublikovému projektu – Celé Česko čte
dětem. Na tvořivé ruce návštěvníků čekala
výtvarná dílna s výrobou záložek do knih nebo

chytré hračky z internetového obchodu
www.famfarum.cz.
Do vyhlášené výtvarné soutěže se sešlo více než
150 originálních obrázků. Obrázky vytvářely
různými výtvarnými technikami děti v mateřské
školce, na prvním stupni základní školy a děti
navštěvující Domeček v lánské sokolovně.
Fotografie z literárního odpoledne si můžete
prohlédnout na stránkách www.naselany.cz mezi
akcemi roku 2011.
Ráda bych touto cestou poděkovala všem dárcům
knih, dobrovolným pomocníkům
a pedagogickému sboru lánské základní a
mateřské školy a lánskému Muzeu TGM.
Jana Drastilová, občanské sdružení Naše Lány

Ohlédnutí za obecním plesem
Poslední únorová sobota tento rok byla
rezervována pro ples Lán a Vašírova.
Termín trochu kolidoval s jarními
prázdninami, ale kdo přišel, jistě si to
náramně užil. Všimli jsme si i některých
změn.
U vchodu nám s orientací v sále
pomáhala ostraha a na programu byla
dvě poutavá taneční vystoupení. K úplné
spokojenosti chybělo jen nekuřácké
prostředí. Snad se dočkáme příště.
Hudba byla opět vynikající a plný parket
to jen potvrzoval. Hráli hudbu mnoha
žánrů, a třebaže se každému líbí něco
jiného, dle vytíženosti tanečního parketu
bylo jasné, že minimálně pro tento večer
můžeme vše.
Mezi tanečníky se nedali přehlédnout
lánští modeláři. Jejich zaujetí pro hudbu
a tanec bylo nakažlivé. Mnozí z nás se
dobrovolně nakazili. Při pohledu na ně
jsme si dopřáli venkovskou „Stardance
aneb když modeláři tančí“. Při několika
variacích ani nepotřebovali své
manželky a s vázankou na hlavě se plně
oddali hudbě.
Cestou domů jsme vstřebávali dojmy z
končícího plesu a již se těšili na ples
následující.
Závěrem bych ráda poděkovala
organizátorům a přítomným za krásnou
kulisu.
Marie Lagová - sympatizantka
modelářského klubu Lány

Slavnostní odhalení
Paraplíčka
KDY?
KDE?

8. května 2011od15:00 hodin
Paraplíčko u hájoven naproti
Lesní správě Lány
Občanské sdružení Lány a Vašírov –
Zdravý prostor pro život a Místní
organizace TOP 09 Vás ve spolupráci s
Lesní správou Lány zvou na slavnostní
odhalení obnoveného tzv. Paraplíčka na
okraji lesa při cestě na Pánovu louku,
které je památným místem
připomínajícím vyznamenání ruských
vojínů na konci 2. sv. války.
U Paraplíčka, které zrekonstruovali
členové občanského sdružení a lánské
TOP 09, se sejdeme v 15:00 hodin.
Uctíme památné místo, dozvíme se něco
z historie a poté uspořádáme malou
venkovní oslavu na přilehlém paloučku.
V příjemném lesním prostředí si každý
bude moci i upéci vuřta. Mužskou část
návštěvníků bude jistě zajímat vystavená
technika z 2. světové války.
Jiří Luska, Přemysl Vlček,
Roman Havelka za občanské sdružení a
místní organizaci TOP 09
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Představujeme...
velitele sboru Karla Poštu.
Je mu 41 let, je ženatý, otec dvou dcer.
Po vyučení černému řemeslu pracoval
jako opravář zemědělských strojů
v zemědělském podniku a poté jako
zámečník Dolu Nosek. Od roku 2002 je
profesionálem Hasičského
a záchranného sboru Letiště Praha, nyní
ve funkci technika chemické služby.
Velitelem lánského sboru je 15 let.
Na otázku, co jej k hasičině přivedlo, říká:
Jako každý malý kluk jsem obdivoval
nákladní auta a ta hasičská se mi líbila
obzvláště. A když jsem si do nich jako
malý žáček mohl sednout, bylo
rozhodnuto. Navíc otec je hasičem
do morku kostí.
Jak se stane z malého hasiče velitel sboru?
V té době nás bylo ve sboru pár
vrstevníků a hasičina nás bavila.
Většinou jsme u ní zůstali. Já jsem jí mohl
věnovat dost času a absolvovat i řadu
školení a kurzů. Jak už to v životě chodí,
naši předchůdci s jejich přibývajícím
věkem nám postupně a tak nějak
přirozeně předávali ony fyzicky a časově
náročnější funkce i odpovědnost.
Co by přál hasičům?
Větší pochopení občanů, modernější
techniku a co nejméně práce. Málokdo
si umí představit, jak velké by musely být
profesionální sbory, pokud by měly
nahradit práci dobrovolných hasičů,
a jak by to bylo finančně náročné.
Co by nechtěl, aby nás potkalo?
Takové pohromy v podobě lesních
požárů, jaké vidíme ve Španělsku,
Austrálii či loni v okolí Moskvy.
Na co nevzpomíná rád, a naopak, co jej
povzbudilo?
Na neštěstí související s povodněmi
v roce 2002. Na ty domky v jezerech vody
a nešťastníky, kteří přišli o vše. Naopak
mě potěšila solidarita občanů i v Lánech,
daleko od neštěstí. Vždyť během dvou
dnů jsme shromáždili nákladní auto
potřebných věcí a dovezli je do Putimi.
Děkuji za rozhovor.
Martina Hořejší

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
Březen v hasičárně
Z minulého povídání by mohl vzniknout dojem,
že zásahová jednotka sboru dobrovolných hasičů
je řízena čistě příslušnou obcí. Tak to ale úplně
není. Je začleněna do oné části Integrovaného
záchranného systému, který se týká hasičského
záchranného sboru. Ten povolává, koordinuje
a řídí činnost zásahových jednotek v okruhu své
působnosti podle charakteru události (v našem
případě HZS Kladno). Vedle toho vyjíždí
dobrovolní hasiči na požádání obce či občanů
i k zásahům, které bychom mohli nazvat
technickými. Jde například o čerpání vody,
proplach, nebezpečný hmyz, odstranění padlých
stromů či jiných nebezpečných stavů.
Letošní první tři měsíce byly pro hasiče
milosrdné. Jen dvakrát byli povoláni k výjezdům
a z toho jen jeden si vyžádal nasazení techniky. Ale
bylo to právě to, co nemají strojníci moc rádi, totiž
čerpání vody ze zaplavené křižovatky
u sv. Alžběty, tedy vodu plnou písku, bahna
a nečistot. Ty odírají čerpadla, jako by je někdo
brousil.
Časy pohodového úklidu a lehkých oprav však
rychle vzaly za své, když nás starosta obce Karel
Sklenička potěšil sdělením, že můžeme hledat
dodavatele na jedna garážová vrata a přemýšlet,
jak vylepšit klubovnu hasičské zbrojnice. Aktivita
zasáhla všechny od mladých hasičů po seniory.
Tíha však ležela a leží na zásahové jednotce,
a to od tipování dodavatele po přípravné
a nakonec také finální práce.
Při rozhodování o svépomocných pracích patřilo
významné slovo stavebnímu technikovi, jinak
také zástupci velitele sboru a vyšetřovateli požárů
u HZS Kladno, Jakubovi Štrossovi z Lán.
Svářečské práce prováděl opravář, jinak
mnohaletý velitel sboru a technik chemické

služby HZS Letiště Praha, a vše organizoval a řídil
první zástupce velitele sboru a velitel družstva
z téhož pracoviště Petr Králíček. Do samotné
práce se zapojili členové výjezdové jednotky. Bylo
potřeba vysekat otvory ve zdech i v podlaze, dávat
masivní překlady a zhotovit výztužný rám. Také
bylo třeba pod vedením již důchodce Miroslava
Kougla udělat elektrickou přípojku. Vše tedy
připravit tak, aby náklady byly co nejmenší
a dodavatelská firma mohla provést výrobu vrat,
montáž a jejich zprovoznění.
Zároveň s vraty se jednotka pustil
a do rekonstrukce klubovny. Ale o tom příště.
Při tom všem se naši hasiči zúčastnili 26. března
celodenního cvičení v zalesněném komplexu
u Lužné na téma vypátrání pohřešované osoby.
Dvakrát týdně pod vedením Lukáše Loskota,
jinak profesionálního hasiče HZS Radotín,
probíhala příprava mladých hasičů na dubnové
závody ve Zbečně.
Nebyl tedy čas zahálet.
JUDr. Václav Picka – starosta sboru

Vlevo Karel Pošta, vpravo František Pošta.

A jaro nám začalo…
S přicházejícím jarem a tajícím sněhem jsme (dle
neformální dohody lánských spolků) provedli
úklid přidělené severozápadní části okolí Lán.
Množství uklizeného a porůznu schovaného
„bordelu“ nás opět jako každoročně moc
nepřesvědčilo o lepšícím se vztahu některých
našich spoluobčanů k okolní přírodě. Přestože
máme v obci kontejnery na tříděný odpad, mají
největší podíl odpadky plastového a skleněného
rázu. Je vidět, že ani sběrný dvůr, kam můžeme
zdarma odkládat naše nepotřebné věci,
nepovažují někteří občané za normální a raději
odvezou odpad do přírody. Možná je to tím, že si
dotyčný myslí, že tu pneumatiku, sedačku nebo
jiný náhradní díl k autu, popř. nádobí do kuchyně
někdo rád sebere a použije je dále pro své potřeby.
Nechci nikomu sahat do svědomí. Zahrádku
a okolí domu má určitě každý uklizenou. My
modeláři jsme rádi, že jsme mohli přispět
ke zlepšení našeho okolí. Výsledkem tohoto byla
nejenom „plná fůra různého odpadu“, ale i šest
velkých pytlů PET lahví všeho druhu, dva pytle
skleněného odpadu a jeden velký pytel papírů.

Tyto jsme odvezli do tříděného odpadu.
Náš „sběrný“ den však neprobíhá pouze jeden
den v roce.
V průběhu jara a léta (je to skoro každých 14 dnů)
nasbíráme průběžně okolo našeho letiště
a přilehlých ploch cca 1-2 velké odpadkové pytle
„různých“ věcí. Tímto bych chtěl všechny
spoluobčany a jejich přátele požádat o to,
pojedou-li „tam nahoru do kopce“ k té závoře
posedět s přáteli, rozhlédnout se po krásném
okolí, aby přitom neprováděli kompletní vyčištění
vozidla a pytle s odpadem, který přivezli, dali
do kufru svého vozu a s klidným svědomím ho
odhodili doma do popelnice.
Jsem za všechny modeláře rád, že jsme opět mohli
nějakým úklidem přispět ke zlepšení okolí.
Děkuji tímto Obecnímu úřadu v Lánech
za zapůjčení multikáry a úhradu likvidačního
poplatku, všem našim členům, kteří se podíleli na
úklidu, a panu Milošovi Skleničkovi, který nám
věnoval část svého sobotního dopoledne.
Vladan Picka, MK Lány a okolí
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Zimní příprava fotbalového
Áčka

8. květen - Běh vítězství zámeckým parkem
Tradiční „Běh vítězství zámeckým parkem“ letos
přivítá sportovce již na 39. ročníku. Pořadatelé,
jimiž jsou TJ Sokol Lány, Obecní úřad Lány
a Základní škola CH. G. Masarykové v Lánech,
v těchto dnech již pilně pracují na přípravách. Běh
je určen pro závodníky od nejmenších po nejstarší
v několika kategoriích a pro zcela sváteční běžce je
určen Běh pro zdraví s mottem „Běž, jak můžeš,
když nemůžeš, odpočiň si, ale pokračuj.“
Novinkou letošního ročníku je nová kategorie
pro muže od 70 let a starší. Písemné přihlášky
do běžeckých závodů lze zasílat na adresu ředitele
závodu: Karel Sklenička, Ke Hřbitovu 381, 270 61
Lány nebo na e-mail: beh@lany.cz nejpozději den
předem. Je možné se přihlásit i v den závodu, ale

vždy nejpozději 30 minut před startem příslušné
kategorie. To připomínáme hlavně kategoriím dětí
od 1. do 4. třídy, protože takřka každým rokem
přijdou k prezenci rodiče s dětmi pozdě a pak jsou
velmi zklamáni, když je do závodu pořadatelé již
nazařadí. Mimolánští závodníci hradí startovné,
v Běhu pro zdraví se žádné neplatí. Pořadatelé
spoléhají na poctivost závodníků a rodičů dětí, tzn.
že se přihlásí do té kategorie, do které svým věkem
skutečně patří. Podrobné informace lze najít
na internetových stránkách www.beh.lany.cz.
Organizační výbor Vás srdečně zve a těší se
na hojnou účast závodníků i ostatních
návštěvníků.
Václava Nováková

Memoriál Karla Sláničky
Sokol Lány, Obec Lány a hospoda Narpa pořádají
12. ročník Memoriálu Karla Sláničky v nohejbale
tříčlenných mužstev. Turnaj se koná 7. května
2011 s tímto programem:
7:30 - 7:45 - prezentace a losování
7:45
- nástup závodníků, zahájení
08:00 - 10:30 - utkání v základních skupinách
10:30 - 13:00 - utkání v semif. skupinách
13:00 - 15:00 - utkání o umístění
15:15
- předávání cen a ukončení

Pro zvýšení atraktivity memoriálu budou
zařazeny 2 nepovinné disciplíny pro jednotlivce hod na branku a kop na terč. Zájemci mohou
podat přihlášku nejpozději do 24. dubna 2011
(účast je možná do 20. mužstva). Startovné je
400,- Kč za mužstvo, v ceně zahrnuto občerstvení
v hospodě Narpa 3 x 60,- Kč. Přihlášky se
startovným podávejte v hospodě Narpa nebo
u p. Pavla Sláničky (ul. Školní 145, 270 61 Lány,
tel. 720 671 051).
Pavel Slánička

Rozlosování fotbalové ligy
jaro 2011 – SK Lány A

Rozlosování fotbalové ligy
jaro 2011 – SK Lány B

Začátek
utkání

Odjezd
autobusu

Začátek
utkání

Odjezd
autobusu

ne 17.4. Mšec

17.00

-

so 16.4. Kroučová

17.00

15.45

so 23.4. Roztoky

17.00

15.45

so 24.4. Branov B

17.00

-

ne 1.5.

Oráčov

17.00

-

so 30.4. Sýkořice

17.00

15.30

ne 8.5.

Tatran
Rakovník

13.30

12.15

17.00

-

so 14.5. Ol. Rakovník

10.00

8.30

ne 15.5. Zavidov

17.00

-

ne 22.5. P. Újezd

17.00

-

so 21.5. Hředle

17.00

15.45

ne 29.5. Řevničov

17.00

15.45

ne 29.5. Lužná

17.00

-

Kdy

Soupeř

Kdy

ne 8.5.

Soupeř

Janov

Šachový turnaj ve finále
Jelikož do konce turnaje o šachového mistra obce
Lány chybí ještě 30 partií, byl termín ukončení
prodloužen do 30. dubna 2011. Už teď je ale jisté
umístění hráčů na 1. - 4. místě:
1. Přibyl Martin
2. Pucholt Martin
3. Koblic Miroslav
4. Slánička Pavel

Ovšem o páté, honorované místo svedou ještě
tuhý boj Zbyněk Gregor a Ernest Kosár a mladé
šachové naděje Viktor Přibyl a Sofie Přibylová.
Kompletní výsledky tohoto turnaje přineseme
v příštím čísle Lánského zpravodaje.
Pavel Slánička

Velmi náročnou fyzickou část zimní
přípravy začali hráči 9. ledna v tradičním
rytmu třikrát týdně. V neděli polykali
naběhané kilometry na naučné stezce,
ve středu při umělém osvětlení v areálu
za sokolovnou jsme se zaměřeli na
rychlostní vytrvalost, páteční kruhové
tréninky v tělocvičně ZŠ pak rozvíjely
silovou vytrvalost a sílu. Zpestřením
dřiny byla dvojnásobná účast hráčů při
cvičení na K2 a v posilovně v Novém
Strašecí, stejně tak dva herní tréninky
na výtečné umělé trávě v Rynholci.
Vrcholem přípravného období byla jako
obvykle dvě víkendová soustředění: 25. 27. února na Lánech, 11. – 13. března
v Žihli a Tisu, obě s vynikající hráčskou
účastí i poctivým přístupem všech
zúčastněných.
Celý březen byl věnován práci hráčů
s míčem a řešení herních situací. Tým
sehrál také dvě přátelská utkání. Dne 16.
1. přehrál na rynholeckém hřišti
Hořesedly výrazně 8:3 (branky stříleli
Blín, Vejrážka, Čapek, Dvořák, Reichl,
I. Rybář, Dudášik a Loskot z penalty).
Generálkou pak byl „ostrý“ zápas
s Kamennými Žehrovicemi 18. 3., který
tým rovněž zvládl a zvítězil 3:1 (góly
Reichla, Kubičky a Švolby), když
nesmyslně tvrdě hrajícího soupeře, který
celkem třikrát viděl červenou kartu
(zápas po dohodě přesto dohrál
s jedenácti hráči), v závěru zcela fyzicky
uštval a rozebral, ale spousta dalších
šancí zůstala nevyužita.
K prvnímu mistrovskému utkání (27. 3.
na domácím hřišti) tak hráči absolvovali
celkem 36 tréninkových jednotek.
Z kádru byl pro jarní část uvolněn na
hostování do zachraňující se Jenče
David Dudášik, naopak z hostování
v Motorletu se do týmu vrátil nadějný
brankář Tibor Beluš.
A slova trenéra na závěr: se zimní
přípravou musím být letos velmi spokojen.
Je základním předpokladem pro úspěšné
jaro a většina hráčů ji zvládla. Otázkou
zůstává, jak se týmu bude dařit herně.
Zranění hráči z podzimu jsou zpátky
a mužstvo drží pohromadě. Potřebujeme
především pevné zdraví, trochu
sportovního štěstí a podporu našich
fanoušků.
Milan Dvořák, trenér
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· Pro malý zájem jsme ukončili cvičení

·
·

·

·

·

·

·

·
·

·

·

·

rodičů s dětmi. Hodiny v úterý
od 16:00 hodin využijí týmy aerobiku
B. Ladrové.
Sobotní cvičení se budou konat 2., 9.,
23. a 30. dubna a 7. května.
Celky aerobiku B. Ladrové absolvují
soutěže v Kutné Hoře, v Kralupech
nad Vltavou, v Náchodě, ve Slaném.
Hodiny aerobiku pro nejmenší byly
obnoveny, probíhá nácvik vystoupení
na Lánské slavnosti.
Hodiny zumby s Andreou
Klimešovou jsou od dubna
v sokolovně zrušeny.
10. dubna bude sokolovna patřit
stolním tenistům. Zápolit budou
senioři na turnaji veteránů (Memoriál
Jindry Skály).
12. dubna dopoledne pořádá
Domeček v sokolovně dětskou burzu.
Cvičení seniorů se proto překládá
na pondělí 11. dubna od 9 hodin.
12. dubna v 16:30 hodin bude v Narpě
zahájena Lánská nohejbalová liga
a turnaj o Pohár starosty.
15. dubna bude v sokolovně opět
prodejní akce pana Zýbara.
V sobotu, 16. dubna se sejdeme v 9:00
hodin u sokolovny s potřebným
pracovním náčiním, abychom řádně
uklidili okolí sokolovny a hřiště.
V sobotu před Velikonocemi 23.
dubna v 16:00 hodin budeme sázet
lípy na hřišti za sokolovnou.
Memoriál Karla Sláničky - turnaj
v nohejbalu - bude v sobotu, 7. května
na hřišti.
Na neděli 8. května opět připravujeme Běh vítězství zámeckým parkem.

Nohejbalová liga 2011 startuje
Lánská nohejbalová liga vstupuje 12.
dubna 2011 do svého již 5. ročníku.
Stejně jako vloni se do ní přihlásilo 10
mužstev. Hracími dny jsou úterý a pátek.
Zároveň pokračuje 2. ročníkem soutěž
nohejbalových dvojic o Pohár starosty
obce Lány, do kterého je přihlášeno 9
dvojic.
Pavel Slánička

Lánské hokejové béčko vybojovalo 4. místo
na mezinárodním turnaji Prague Hobby Cupu 2011
O víkendu 26. - 27.3.2011 se lánské béčko
zúčastnilo mezinárodního hokejového turnaje
amatérských mužstev Prague Hobby Cup 2011.
Turnaj se konal v pražském hotelu Hasa, který
disponuje vlastní ledovou plochou.
Turnaje se zúčastnila mužstva z České republiky
(HC Sršni Praha, HC Olymp Praha, HC Lány B),
Finska (Stadi HC), Švýcarska (HC Crocodile
Flyers) a Nizozemska (HC Horns Rhinos).
Naše mužstvo bylo nalosováno do silné skupiny
společně s HC Sršni Praha a Stadi HC. V úvodním
utkáni jsme i přes dobrý výkon prohráli s HC Sršni
Praha 4:2. Ve druhém utkání jsme se utkali s Finy,
kteří hráli velmi dobře. Dokázali jsme s nimi držet
krok jen dvě třetiny, a proto jsme toto utkání
prohráli 5:2. Třetí příčka ve skupině nám tak
zajistila účast v odpoledním mezikole, kde nás
čekalo mužstvo ze Švýcarska. Pokud jsme chtěli
pomýšlet na dobré umístění, museli, jsme je
porazit. To se nám po velmi dobrém kolektivním
výkonu podařilo a vyhráli jsme 5:3.
V neděli jsme od 9:00 nastoupili v semifinále proti

Stadi HC. Chtěli jsme jim vrátit sobotní porážku,
ale odveta se nepovedla a prohráli jsme 4:2. Tato
prohra znamenala, že nás čekal souboj o třetí
místo. V tomto utkání jsme nastoupili proti HC
Olymp Praha, ale mužstvo složené ze známých
osobností jsme bohužel neporazili. Po dobrém
výkonu ve dvou třetinách jsme ve třetí části
totálně propadli a prohráli 7:2. Tato prohra
znamenala, že jsme skončili na konečném
čtvrtém místě.
Konečné pořadí turnaje: 1. Stadi HC (FIN), 2. HC
Sršní Praha (ČR), 3. HC Olymp Praha (ČR),
4. HC Lány B (ČR), 5. HC Crocodile Flyers (SUI),
6. HC Horns Rhinos (NED).
Tento turnaj byl pro všechny zúčastněné hráče
nejen krásným hokejovým zážitkem. Srovnání
s mužstvy z jiných států bylo zajímavé. Předvedli
jsme, že dokážeme hrát dobrý hokej i se silnými
soupeři a podle slov soupeřů i organizátora
turnaje jsme zanechali velmi dobrý dojem, čímž
jsme vztyčili pomyslnou vlajku naší obce
na evropské hokejové mapě.
Aleš Lomberský, předseda HC Lány

Nadace Partnerství podpořila
výsadbu nových lip
Psal se rok 1923. Lánská sokolská jednota se 121
členy měla za sebou necelých pět let své existence.
Starostou byl Ferdinand Kropáček, jednatelem
Jindřich Pošta, pokladníkem Vojtěch Worofka,
knihovníkem Karel Franěk. Sokolovna ještě
nestála a zatím nepadla ani myšlenka na její
výstavbu. Výboru se ale podařilo získat
do vlastnictví tzv. „palouk“ uprostřed obce, který
měl sloužit jako letní cvičiště. Dříve totiž venkovní
cvičení i veřejná vystoupení probíhala v prostoru
u zámeckých koníren.
Cituji z kroniky sokolské: „ V měsíci dubnu
upravováno pilně letní cvičiště. Zavedena byla
desetihodinová pracovní povinnost. Na oplocení
zakoupeno v lese dříví, které bratři sami pokáceli,
odvezli a rozřezali. Cvičiště vyzdobeno lipkami
a sice zasazeny tyto kolem do dvou řad. První řada
2m od plotu, druhá 4m od první. Lipky
na vzdálenost 8m od sebe. Nejprve byla sazena
lipka zasvěcená panu prezidentovi, pak bratru
Scheinerovi, starostovi ČOS. Sázení spojeno

s přednáškou bratra F. Kleinera dne 29. dubna
1923 za přítomnosti četného posluchačstva.“
Výše popsaná událost se stala před 88 lety.
Připomeneme si ji sázením nových lip. Některé ty
staré musely být skáceny, dvě padly samy.
TJ rozhodla, že začne sázet lípy nové. Prvních pět
lip vysadíme slavnostně letos 23. dubna
v 16 hodin. Akt sázení provedou zástupci pěti
oddílů TJ – všestrannosti, volejbalu, stolního
tenisu, nohejbalu a souboru Tyrš. Tyto oddíly
se budou následně o „svou“ lípu starat až do doby,
kdy již péči potřebovat nebude. Akt sázení
doprovodí zpěvem sbor Chorus Laneum,
při příznivém počasí se představí i dívky se
skladbou aerobiku.
Srdečně zveme širokou lánskou veřejnost na tuto
slavnostní událost, která si zaslouží, aby též vešla
do dějin lánského Sokola i celé obce.
Václava Nováková

Připojte se k dobrovolné akci spolků na úklid
obce a okolí 16.4.2011. Pomozte uklidit ve své ulici
či na trase své oblíbené vycházky.
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