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Slovo na úvod
Zelená úsporám
V minulých dnech proběhla tiskem a
sdělovacími prostředky zpráva z tiskové
konference ministerstva životního
prostředí o změnách v programu
„Zelená úsporám“. Na první pohled a
pro nezasvěcené nic mimořádného.
Jenom pro připomenutí a osvěžení
paměti – „Zelená úsporám“ je program,
z kterého se financuje zateplování budov
jak v soukromém, tak i ve veřejném
sektoru. Tyto finance byly získány
prodejem emisních povolenek
do zahraničí. Když se tento program
vypisoval, byly alokovány určité peníze
jak do soukromého, tak i do veřejného
sektoru. Konkrétně ve veřejném sektoru
to byly čtyři miliardy korun. Naše obec,
stejně jako řada dalších, chtěla využít
této možnosti a zateplit budovy základní
školy a domu s pečovatelskou službou.
Zpracovali jsme všechny potřebné
projektové dokumentace, energetické
audity a vlastní žádosti. Obě naše žádosti
byly akceptovány a my jsme s napětím
čekali, jak obstojí v konkurenci dalších
žádostí z veřejného sektoru. Bohužel se
zde ale ukázala nekompetentnost
úředníků. Místo toho, aby počítali, kolik
žádostí je podáno, a včas výzvu pro
soukromé osoby zastavili, nechali věci
živelný průběh. Potom s hrůzou zjistili,
že jim pro žádosti ze soukromého
sektoru chybí sedm miliard. No a co naši
„ministerští“ udělali? Rozhodli
přesunout celou částku, která byla
vyčleněna pro města a obce, na pokrytí
převisu žádostí ze soukromého sektoru.
Namísto slíbených 4 miliard tedy města
a obce nedostanou vůbec nic. Tímto
rozhodnutím politici znehodnotili nejen
práci, ale i finance municipalit a zároveň
ukázali, co si myslí o komunální politice.
Možná to bylo politické rozhodnutí, aby
si nenaštvali své voliče a zlepšili si
alespoň trochu svoji pošramocenou
pověst. To bude však velmi těžké při
pohledu na to, co v poslední době
provádí naši vrcholní představitelé. A je
to jedno, jestli jsou levice nebo pravice.
No a co zbylo ze Zelené úsporám
starostům měst a obcí? Možná pouze
zelená barva v obličeji ze vzteku nad
prací ministerských úředníků.
Karel Sklenička

Webové stránky Lán vejdou do historie
Web Archiv je digitální archiv „českých“
webových zdrojů, které jsou zde shromažďovány
za účelem jejich dlouhodobého uchování. Právě v
tomto archivu budou elektronicky archivovány
internetové stránky Lán.
V prostředí internetu průběžně narůstá obrovské
množství publikovaných dokumentů, které se
postupně mění nebo zcela mizí. Pokud nebudou
průběžně archivovány, tato významná součást
národního kulturního dědictví bude nenávratně
ztracena. Odpovědnost za archivaci webových

zdrojů a jejich registraci v národní bibliografii
nesou národní knihovny, příp. další depozitní
knihovny.
Velmi nás proto potěšila zpráva z Národní
knihovny České republiky, že vybrala internetové
stránky obce www.obec-lany.cz pro jejich
vysokou kvalitu zpracování, grafickou
přehlednost, obsahovou stránku a průběžnou
aktualizaci.
Martina Hořejší

Vyhraje vaše zahrada soutěž?
Obecní úřad v Lánech vyhlásil na měsíc květen a
červen 2011 opět soutěž „Rozkvetlá vesnice“.
Soutěže se můžete zúčastnit i Vy, a to díky
upravenému a čistému prostředí okolo svého
domku či bytového domu, upravené předzahrádce
rodinného či bytového domu nebo originální
květinové výzdobě truhlíků na oknech a
balkónech. Prostě vším, co je vidět přímo z ulice.
Soutěže se automaticky účastní každý, nebude
tedy třeba jednotlivé přihlašování. Odbornou
porotu, která je složena z členů základní
organizace Českého zahrádkářského svazu
v Lánech, členů komise veřejného pořádku,
sportu a mládeže, členů sdružení Lány a Vašírov –
zdravý prostor pro život, starosty a obou
místostarostů, čeká v jarních měsících nelehký
úkol a mnoho nachozených kilometrů. Jejich
verdikt však potěší pět majitelů nejhezčí
květinové výzdoby zahrady, oken či balkónů a

čistoty před bytovým objektem dárkovými
poukazy do hobby marketu BAUMAX v hodnotě
3000,- Kč, 2000,- Kč, 1000,- Kč a 2x 500,- Kč. A to
je jistě zajímavá výzva pro všechny Lánské i
Vašírovské!
Slavnostní vyhlášení vítězů a předání cen bude na
Lánských letních slavnostech 18. června 2011.
Současně bude na Lánských letních slavnostech
k vidění výstava fotografií k soutěži „Rozkvetlá
vesnice“ (pořízených odbornou porotou během
hodnocení soutěže).
JUDr. Ernest Kosár,
místostarosta obce

Respektujte prosím zákaz vjezdu ke škole a školce!
Vážení rodiče a řidiči,
žádáme Vás o zvýšenou pozornost a
ohleduplnost při parkování vozidel ve Školní
ulici, když odvádíte nebo vyzvedáváte své děti!
Do Školní ulice (ve směru od Zámecké ulice)
byly přemístěny betonové nádoby na květiny,
které zde slouží jako zábrana vjezdu vozidlům,
která nerespektují stávající dopravní značení –
zákaz vjezdu, který je instalován
před budovou mateřské školy! V této části ulice
je zvýšený pohyb dětí, a proto je z

bezpečnostních důvodů nutné toto dopravní
omezení. Protože musí zůstat zachován
průjezd do školní kuchyně, pro denní
zásobování, nelze ulici uzavřít úplně.
Parkujte prosím v dostatečné vzdálenosti
od ponechaného průjezdu, aby mohlo
zásobování projet.
V nejbližší době bude do Školní ulice
instalováno srozumitelné dodatkové dopravní
značení.
Jana Drastilová, Martina Hořejší

Veřejné zasedání zastupitelstva obce
Zveme vás na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se koná v
pondělí 30. května 2010 v 18.00 hodin v hotelu Classic.
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Prázdninový provoz lánské
školky
Ředitelství lánské mateřské školy po
dohodě se zastupiteli obce zajistí plynulý
prázdninový provoz mateřské školy
do15. července 2011, poté bude školka
uzavřena po dobu 4 týdnů a opětovně
otevřena od 15. srpna 2011. Po dobu
uzavření školky proběhne generální
úklid celé budovy školky včetně
malování. Ředitelka školky paní Miluše
Vaněčková v letošním roce oslovila
školky v blízkém okolí se žádostí o
spolupráci při zajištění prázdninového
provozu v plném rozsahu obou letních
měsíců při vzájemném zastoupení. Mezi
oslovenými subjekty však nenašla
partnera, který by byl ochoten výměnný
prázdninový provoz realizovat.
Martina Hořejší

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Co se děje na radnici
· Starosta obce Karel Sklenička informoval o

·

·

Umístění dětí v lánské školce
Zápis do lánské 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. Na školní rok
2011/2012 bylo přijato 21 dětí. Nebylo
přijato 7 dětí s trvalým bydlištěm v
Lánech a 5 dětí s bydlištěm mimo Lány.
Miluše Vaněčková
·

Zájezd na zámek Kynžvart
Výbor Českého zahrádkářského svazu
Lány – Vašírov pořádá dne 4. června
2011 zájezd na zámek Kynžvart a do
přírodní rezervace SOOS.
Cena zájezdu je 150,- Kč. Závazné
přihlášky spolu s penězi přijímá p. Kindl,
Zahradní ulice. Odjezd je 4. června v
8:00 hodin od autobusové zastávky.

·

propadu na příjmové stránce rozpočtu obce ve
výši cca 250 tis.Kč.
Místostarosta JUDr. Ernest Kosár informoval
o stížnosti na parkování autobusu společnosti
Anexie Rakovník v obytné části Lán u
Křivoklátské ulice. Zastupitelé doporučili
informovat společnost Anexie a majitele
objektu o nutnosti dodržovat parkování
autobusu pouze na vyznačených místech, tj. u
autobusové zastávky na náměstí. Další
možností je parkování za úplatu v hlídaném
areálu ŠZP Lány.
Starosta obce Karel Sklenička informoval o
odevzdání 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“. Projekt připravily během měsíce
března a dubna společně se starostou obce
zastupitelky Jana Drastilová a Martina
Hořejší a dva členové grantové a dotační
komise. Projekt řeší navýšení kapacity
mateřské školky o 13 míst, zvětšení prostor
jedné ze tříd v přízemí budovy, odstranění
přístupové chodby z cementoazbestových
desek, zateplení pláště budovy a střechy a
úpravy suterénu školky. Celková investice je
plánována ve výši 7,5 mil Kč, spoluúčast obce
činí 1,5 mil Kč. Stanovisko hodnotitelů se obec
dozví do v září tohoto roku.
Zastupitelé se seznámili s předloženými
návrhy spolků a školních zařízení do
grantového řízení vyhlášeného společností
Ekologie s.r.o. Z přihlášených 12 projektů
zastupitelé vybrali maximální počet 5 projektů
k dalšímu posouzení. Dle zadání společnosti
Ekologie s.r.o. vítězný projekt vybere
veřejnost na dni otevřených dveří 26. června
2011.
O pronájmu uvolněných prostor v čp. 174 v
ulici Ke Hřbitovu po řezníkovi bude starosta

·

·

·

·

obce jednat s paní PharmDr. Magdalenou
Riegerovou, která provozuje lékárnu U Sv.
Antonína v Řevničově.
Zastupitelé diskutovali o zavedení přednosti
zprava na všech místních komunikacích v obci
v souvislosti s odstraněním současného
dosluhujícího a nevyhovujícího dopravního
značení. V Lánech by zůstaly hlavní pouze
ulice Zámecká, Křivoklátská a Berounská.
Pořízení nového dopravního značení je
finančně nákladné (1 značka/cca 5000,- Kč),
peníze lze využít v obci na jiné účely. Realizace
tohoto opatření bude cca od měsíce září 2011.
Místostarosta Jiří Ladra a zastupitelka
Martina Hořejší zpracovali návrh včetně
zjištění cenové nabídky na rozšíření počtu
odpadkových košů v Lánech a Vašírově včetně
zásobníků se sáčky na psí exkrementy.
Bohužel s ohledem na nižší příjmy do
rozpočtu obce od počátku letošního roku bude
realizována varianta nákupu nových košů bez
zásobníků. V případě získání mimořádných
finančních prostředků do konce roku 2011
bude dokončen původní koncept se
zavedením sáčků na psí exkrementy v celé
obci.
Zastupitelka Dagmar Krátká informovala o
neukázněnosti některých majitelů psů ve
Vašírově, kteří nechají psy volně pobíhat. Psi
opakovaně znečišťují prostory okolo
sportovního hřiště i samotné dětské hřiště.
Majitelé psů byli ústně upozornění a nyní
obdrží upozornění písemně. Jedná se o
porušování obecní vyhlášky, následovat může
i finanční pokuta.
Zastupitelé předložili návrhy na pojmenování
nové ulice v prostoru „staré Kopaniny“ (jižní
svah nad stávající zástavbou ulic Lipová a Za
Humny). Do užšího výběru postoupil návrh ulice Koněspřežní, Nad Koňkou, Horní.
Definitivní název bude vybrán na veřejném
zasedání.

Očkování psů proti vzteklině
Veterinární lékař MVDr. Šlégr bude ve
středu 8.června 2011 očkovat v Lánech a
Vašírově psy proti vzteklině. V Lánech
můžete svého psa nechat očkovat od
13.00 do 16.00 hodin před obecním
úřadem a ve Vašírově od 16.00 do 16.30
hodin na zastávce ČSAD.

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

ROZMLUVÍME VAŠE DĚTI I RODIČE
· originální způsob výuky
· hravá a zábavná forma
· přátelská, uvolněná atmosféra
· velké množství výukových pomůcek, her a cvičení
· vlastní CD pro náslech doma
· v kurzu maximálně 6 žáčků
Nabízíme:
· Angličtinu pro děti 2 - 4 roky (English for Minis),
aktivní slovní zásoba 200 slov
· Angličtinu pro děti 4 - 10 let (English for Children),
aktivní slovní zásoba 500 slov
· Angličtinu pro dospělé (ve večerních hodinách, v případě zájmu)

Zahájení výuky
září 2011

24.5., 8.6. a 22.6. ZDARMA UKÁZKOVÉ HODINY!
Vždy v 10:30 hod., v červnových termínech také v 16:00 hod. v Domečku.
Další informace:
Ivana Chalupová, tel. 608 535 340
e-mail: lany-kladensko@mortimer-anglictina.cz
www.mortimer-anglictina.cz
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SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
Lánské slavnosti klepou na dveře - letos poosmé
Letos slavnosti vykročí již do osmého ročníku a bez
nadsázky si myslím, že za dobu svého trvání si
získaly mnoho diváků, kteří přicházejí za pestrou
kulturní mozaikou do hotelu Classic, který je
nejstarším „gruntem” v naší obci.
Také zájem škol a amatérských souborů z
nejbližšího okolí je stále větší. Na jejich vystoupení
se přijďte podívat v sobotu 18. června 2010 od
10:00 do 18:00 hodin.
Své stálé místo na slavnostech mají žáci lánské
školy i školky, lánští zahrádkáři s květinovými
vazbami vytvořenými paní Ing. Blankou
Jirglovou, lodní modeláři a cvičenky TJ Sokol
Lány. Těšit se můžete na lidové a historické tance v
podání dětí ze Základní umělecké školy v Novém
Strašecí a country souboru Klobouček. Na pány
kluky se těší šermířská skupina Thorax a lodní
modeláři na Židovském rybníku a pro malé i velké
diváky přiveze pohádky divadelní spolek Taška.

O jedinečnou hudební kulisu se bude v průběhu
dne starat dixielandová kapela Brass Band
z Rakovníka, kterou večer od 20:00 hodin vystřídá
stochovská kapela V Pantoflích.
Na komorní notu přeladíme krátce po poledni s
dětmi ze Základní umělecké školy ve Stochově,
které pod vedením svého učitele pana Ivo Nováka,
ukážou své umění ve hře na elektronické klávesy.
Příjemnou atmosféru slavností bude doplňovat
tradiční řemeslný jarmark s prodejem a ukázkami
tradičních řemesel.
Tolik krátce z připravovaného programu. Cílem
slavností bylo od počátku poskytnout prostor
lánské veřejnosti k představení dovedností, umění
a řemesel a věřím, že se nám to daří. Přijďte se sami
přesvědčit!
Srdečně Vás zvu na celý program slavností.
Martina Hořejší,
koordinátorka Lánských letních slavností

Slavnostní koncert v lánském kostele
Koncertem tradičně zahajujeme Lánské letní
slavnosti. Ani letos tomu nebude jinak.
Slavnostního úvodu se ujme lánský smíšený sbor
Chorus Laneum a soubor Ottoni di Praga.
Koncert, nad kterým přijala záštitu paní Livia

Klausová, se uskuteční v pátek 17. června 2011 od
18.00 hodin v lánském kostele.
Vstup na koncert je dobrovolný.
Martina Hořejší,
koordinátorka Lánských letních slavností

Pozvánka
kulturní komise obce Lány a Vašírov,Obce baráčnické a Sboru dobrovolných hasičů

na Májovou veselici
v sobotu 28. května 2011 od 14:00 hodin na návsi před hospodou Narpa
Program Májové veselice začne ve 14:00 hodin, bude vyhrávat muzika, kterou od 18:00 hodin
vystřídá K-Band Josefa Husáka.
Na lánské návsi bude opět stát máj a odvážní budou moci po celé odpoledne soutěžit
v lezení na máj pro hodnotné ceny na něm zavěšené.
Všichni jste srdečně zváni.
Roman Havelka předseda kulturní komise

Co jsou „Máje“?
Tradice stavění MÁJE sahá hluboko do historie a
je pravděpodobně spjata se slavnostmi vítání
nového jara. Ověnčený strom – májka, máj nebo
také král symbolizuje jaro a lásku.
MÁJ je stavěn nejčastěji ze smrku, jedle nebo břízy.
Spodní část musí být pevná, silná, rovná a také
vysoká. Kmen bývá zbaven kůry a zelená vrchní
část je ozdobena různobarevnými stuhami, květy
nebo proužky papíru. Zdobení máje byla ženská
záležitost, zatímco stavění byla práce pro chlapy.
Máj se stavěl zpravidla již k 1. květnu a musel
vydržet až do svatodušních svátků, což je 50 dní po
Velikonocích. Proto se chlapci a muži střídali v
hlídání, aby jim někdo máj nepodřezal nebo
neukradl věnec z jeho vrcholu. To byla největší
potupa pro mužskou část vesnice a důvod pro
výsměch okolních obcí. Dokonce platilo, že když si
chasa nechala máj ukrást, nesměla pak pořádat

muziku u příležitosti kácení máje. Pro zloděje však
platilo také pravidlo: máj se nesměl nikdy uřezat
nad zemí, ale vysoko až pod zelenou částí. Kdo toto
nedodržel, vysloužil si víc ostudu než uznání.
Májky menších rozměrů stavěli mládenci večer
nebo v noci před domy svých dívek, a tím jim
vyjadřovali svou lásku. Někde (a to bývalo i v
Lánech) se stavěly májky všem svobodným
děvčatům. Jestliže měla dívka špatnou pověst,
mohla ráno uvidět před svým domem jen dřevěný
kůl s kusem hadru nebo slámy. Druhý den pak
obcházela muzika celou obec, chlapci vyváděli
dívky z domů a tančili „pod májkou“. Večer bývala
taneční zábava a sólo dostala dívka (královna
máje), jejíž rodiče přispěli do kasičky májovníků
největší částkou.
Z různých literárních zdrojů
zpracovala Václava Nováková

Kalendář akcí květen/červen
10. 5. - 12. 6. Výstava Josip Plečnik krajiny Pražského hradu ve
fotografiích Daniely Vokounové
21. 5. I 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. Tato akce se
bude konat k výročí záchrany
sestřeleného spojeneckého
pilota v. v. Oscara Ridleyho (MK
Lány)
27. 5. Bogrács gulyás párty, náměstí
Lány cca od 21:00 hodin
(volební sdružení Společně pro
Lány a Vašírov)
27.5. Hudební koncert pro děti - od
13:00 hodin v lánské sokolovně
vystoupí kapela Koblížci (Obec
Lány)
27.5 Letní drakování aneb letní
hrátky světrem - od 16:00 hodin
na modelářském letišti na
Kopanině. (Modelářský klub
Lány, MŠ Lány)
28.5. Májová veselice na návsi od
14:00 hodin (Obec Lány,
Baráčníci, SDH Lány)
4.6. - 5.6. Tenisový turnaj veteránů do 60
let (TK Lány)
4.6.
Promo akce Krušovického
pivovaru od 19:00 – 21:00 hodin
na náměstí v Lánech - prezentace piva
5.6.
Pochod TJ Sokol Lány do Žiliny,
sraz v 9:00 hodin u sokolovny
5.6.
Lánský den plný her V.- od 13:00
do 18:00 hodin, dětské hřiště u
Židovského rybníka v Lánech
(Naše Lány, MK Lány, SDH,
Baráčníci, TJ Sokol, Obec Lány)
11.6. Krajské přebory dětí - kategorie
minitenis (TK Lány)
14. 6. - 10. 7. Výstava 130. výročí
založení SDH Lány, vernisáž 14.
6. v 17:00 hodin v Muzeu T.G.M.
v Lánech
15.6. - 17.6. Třetí Olympiáda dětí a
mládeže ZŠ Lány - areál TJ
Sokol Lány vždy od 8:00 – 13:00
hodin
17.6. Koncert zahajující Lánské letní
slavnosti od 18:00 hodin v
zámeckém kostele (Obec Lány,
Chorus Laneum, Ottoni di
Praga)
18.6. Lánské letní slavnosti v areálu
hotelu Classic 10 -18 hodin,
Židovský rybník 12-16 hodin
(Obec Lány, Hotel Classic, MK,
SDH, Baráčníci, Naše Lány,
Zahrádkáři)
18.6. Ta n e č n í z á b a v a o d 2 0 : 0 0
do 02:00 hodin (Obec Lány,
Hotel Classic)
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Zápis do ZUŠ Stochov
na školní rok 2011/2012 se uskuteční v
pavilonu Základní umělecké školy ve
Stochově (i pro výuku v pobočkách Lány
a Tuchlovice) 9. a 10. června od 17:00 do
19:00 hodin.
Těší se na Vás vyučující oborů
hudebního, výtvarného, tanečního a
literárně dramatického.
Bližší informace dostanete na
www.zsstochov.cz, mob. 604 389 728 a
e-mailu: zus.stochov@seznam.cz.

Lada Lukavec nabízí své služby
Poskytujeme odlehčovací službu
pobytovou-celorepublikově,
ambulantní a terénní.
Služba je určená osobám dospělého věku
/19-64 let/ s mentálním a
kombinovaným postižením, o které je
jinak pečováno v jejich domácím
prostředí. Dočasným převzetím péče
chceme umožnit nezbytně nutný
odpočinek nebo čas k řešení osobních
záležitostí rodinám pečujícím o tyto
osoby.
Pobytová služba je nepřetržitá,
ambulantní služba od pondělí do pátku
6.00 -20.00, terénní služba od pondělí do
pátku 8.00 – 18.00 hodin.
Více informací najdete na
www.ladalukavec.cz.
Mgr. Hynek Seidl, ředitel

Druhý ročník regionální
výstavy školních družin
Na první ročník regionální výstavy s
názvem „Nově ve školních družinách“,
který se uskutečnil v roce 2009 a
představil kompletní ukázky ze
vzdělávacích programů školních družin,
naváže ročník druhý, označený jako
„Projekty ve školních družinách“.
Slavnostní vernisáž se uskuteční 15.
června 2011 v Památníku Lidice od
10:00 hodin ve výstavní síni Pod
Tribunou. Jak napovídá název,
expozice bude vytvořena z
nejrůznějších projektů, jejich
pracovních scénářů a
zdokumentovaných výsledků. Doplní
ji mnoho výtvarných prací dětí a potrvá
do 30. září 2011.
Anna Holeyšovská, metodička pro školní
družiny okresu Kladno, odborný garant
výstavy

Pranostiky
Na prvního máje déšť, málo sena, žita
jest.
První květen deštivý - polím a loukám
škodlivý.

ZE ŠKOLY A ZE ŠKOLKY

Škola na cestách
· V úterý 5. 4. žáci 7. a 8. třídy v dalším

projektovém dnu prošli sedmou a osmou lekcí
projektu Rozumíme penězům, zabývali se
problematikou výhodného nakupování a
peněz. Tentokrát jsme ale nebyli sami, výuky se
účastnili i zástupci občanského sdružení
Aisis, které projekt Rozumíme penězům v
základních školách realizuje a také štáb České
televize, který natáčí pořad o zadluženosti naší
společnosti. Záběry z výuky by se měly objevit
v pořadu Fokus na ČT24 v premiéře 14. 5. a
repríze 15. 5. Zároveň se děti v rámci projektu
zapojily do soutěže, kterou Aisis, o. s. realizuje
ve spolupráci s GE Money Bank, a. s. Úkolem
bylo provést průzkum na téma internetové
nakupování, kde žáci pomocí papírových
dotazníků a on-line dotazníku na školním
webu oslovovali své rodiče, učitele, spolužáky,
kamarády a další veřejnost. Výsledky
průzkumu zpracovali podle předem dané
osnovy a budou je veřejně prezentovat. Pro
první čtyři školy, které provedou průzkum a
prezentaci nejkvalitněji, bude plně hrazen
třídenní pobytový program zaměřený nejen na
finanční vzdělávání, ale i na osobnostní a
sociální výchovu. Budeme rádi, když děti
podpoříte účastí na veřejné prezentaci
zpracovaných výsledků, která proběhne na
naší škole v úterý 17. května od 14.00 v
knihovně v hlavní školní budově.
· Ve středu 6. 4. se na 4. ZŠ v Kladně konalo
okresní kolo Olympiády z matematiky, kam
postoupila ze školního kola žákyně 6. třídy
Barbora Matějková. Mezi žáky okresu Kladno
se umístila na 14. místě. Báře blahopřeji a
děkuji za reprezentaci školy, paní učitelce
Židkové děkuji za přípravu.
· Na školu v přírodě jsme letos v počtu 59 dětí a 5
pedagogů opět vyjeli do Hrachova, kde se nám
před dvěma lety velmi líbilo. Pobývali jsme tam
od středy 13. do středy 20. dubna. Děti byly
ubytovány v 5 a 6 lůžkových chatách s
teráskou, s úložnými prostory, s možností
přitápění akumulačními kamny a dále ve 4
pokojích ve zděných bungalovech. Děti ze
srubů měly k dispozici nově zrekonstruované
umývárny s teplou vodou během celého dne. V
prostorách střediska bylo v přiměřené míře
uklizeno, na srubech a pokojích si děti uklízely
samy, za úklid byly bodovány. Strava byla
výborná, většině dětí velmi chutnalo.
Vyučování probíhalo ve dvou učebnách

vybavených školním nábytkem a tabulí, dvě
skupiny se učily v jídelně. Dopolední program
byl učiteli připraven hravou formou a
přiměřeně věku dětí. Učitelé s dětmi pracovali
ve dvouhodinových vyučovacích blocích.
Ústřední linkou výuky byly blížící se
Velikonoce – tedy připomenutí významu
velikonočních svátků, zvyků a tradic, výroba
barevného kalendáře pašijového týdne,
barvení kraslic za využití přírodních barviv,
výroba košíčků pletených z papíru, hlavy
naplněné pilinami a osázené travním
semenem, provázkového velikonočního
beránka, velikonočních motivů z těsta,
malování slepičky prstovými barvami. V
přírodě jsme nezapomněli na přírodovědu, z
učeben se ozývaly anglicky zpívané písničky,
nechyběla ani matematika – pomocí měřítka
mapy jsme počítali délku trasy z Lán do
Hrachova a také délku našeho pěšího
turistického výletu na zříceninu Vrškamýk (15
km), kam jsme došli všichni, včetně prvňáčků.
Odpolední a večerní program byl připraven
místními vychovateli. Děti si během pobytu
zahrály etapovou hru Indiáni a kovbojové –
dobývání Eldoráda, za splněné úkoly získávaly
zlaté kameny, za ně nakupovaly stavby a
pozemky. V programu byly i dvě diskotéky se
soutěžemi, promítání filmu „Limonádový
Joe“, soutěž videostop. Po skupinách děti
využily i další aktivity, které středisko nabízí.
Kromě těch klasických sportovních za využití
hřišť, houpaček a trampolíny, si vyzkoušely
zručnost v kuželkách, obratnost a sílu v
lanovém parku i přesnost trefy v minigolfu.
Počasí bylo chladné pouze v prvních dvou
dnech, pak už se vše v dobré obrátilo a do
konce pobytu se k nám sluníčko neotočilo
zády.
· Ani děti ve škole se nenudily, pracovaly ve
skupinách, vyučovalo se podle zvláštního
rozvrhu hodin. Děti z 1., 2. a 3. třídy pracovaly
na projektu s přírodovědným zaměřením. V
první a druhé třídě se žáci vydali do čarovného
lesa pro úkoly „Lesního čarování s Terezkou”,
třeťáci zase po ”Stezce Ferdy Mravence”. V
úterý se společně za nádherného počasí
vypravily do „obůrky”. Žáci 5. – 9. třídy se ve
středu 20. 4. vydali na výlet do Prahy. Na
pražském výstavišti v Holešovicích v Křižíkově
pavilonu navštívili za doprovodu průvodce
výstavu „Giganti Doba ledová“ a i největší
evropské zrcadlové bludiště se 165 zrcadly,
které je součástí expozice.
· V den jarního úklidu obce byla část dětí v
Hrachově, proto jsme se rozhodli uklidit okolí
obou školních budov v předstihu. Na úklidu se
podíleli po dobu čtrnácti dnů v hodinách Světa
práce žáci od 3. do 9. třídy.
Iveta Vrabcová, ředitelka základní školy
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Vycházka za květinami
Lánská mateřská škola je zaměřena na
ekologickou výchovu. Obklopuje nás krásná
příroda, která nám nabízí nepřeberné množství
vycházek. Skrývá tajemství ke zkoumání a
odhalování, učí nás vnímat svět kolem nás a
poskytuje relaxaci v naší náročné době.
Naši poslední vycházku jsme měli zaměřenou na
poznávání jarních květin, vyhledání prostředí, kde
rostou, a vytvořili jsme mapku jejich výskytu.
Této vycházce předcházela příprava v budově
školky, kdy jsme poznávali jarní květiny, učili se
jejich názvy a povídali si o jejich ochraně. Děti se

seznámily s tím, co potřebují květiny ke svému
růstu, a prováděli jsme drobné pokusy.
Na vycházku jsme vyrazili ihned po osmé hodině,
abychom si stačili všechno prohlédnout a
prozkoumat. Počasí se nám vydařilo a děti se s
velkou chutí pustily po vyznačené trase vycházky,
podle které vyhledávaly květiny. Nalezené květiny
jsme vyfotografovali a do mapky zaznamenali
místo, kde jsme je nalezli. Měli jsme velký úspěch,
protože nalezených květin bylo velké množství.
Jiřina Věrnochová

Okénko
do mateřské školy
· Na vycházku za kytičkami vyrazily děti ze třídy
·

·

·

·

Kytiček a Sluníček ve středu 6.4.
Nejmladší děti si 12. 4. udělaly výlet za
Čertíkem Fidibusem do loutkového divadla
Lampión na Kladně. Před divadelním
přestavením si děti užily posezení v divadelní
kavárničce, kde se nasvačily.
Předškoláci byli pozváni 15.4. do Základní
umělecké školy v Novém Strašecí, kde pro ně
vyučující připravili zábavné dopoledne.
Seznámili děti s aktivitami, které zde nabízejí.
V sobotu 16. 4. se i v naší školce v rámci
velkého úklidu v obci konala brigáda. Za
pomoci ochotných rodičů, kterým touto
cestou děkujeme, jsme připravili zahradu na
hry a pobyt dětí venku.
Jarní besídky proběhly ve dnech 19. a 20.
dubna. Atmosféra na besídkách byla
příjemná. Děti ukázaly, co vše se naučily v

druhém pololetí. S jakou radostí tancují, hrají
si a dovádějí s hudbou a zpěvem.
· Středa 27. 4. byla výjezdní pro celou školku.
Na Stochově jsme se zúčastnili divadelního
představení „Ferda Mravenec v cizích
službách“, které bylo velmi pěkné.
· Již několik ročníků má za sebou společná
velikonoční akce dětí z mateřské školy a žáků
ze ŠD s názvem „Hop do zaječích pelíšků.“ V
tomto ročníku na děti čekaly velikonoční úkoly
i překvapení. Odpoledne 28. 4 se rozezněly
hlasy a smích na zahradě školky, což pro nás
dospěláky bylo největší odměnou.
· V sobotu 30. 4. se uskutečnila dlouho
očekávaná vycházka po stopách lánské
historie. Na této vycházce děti a zájemce z řad
lánských občanů doprovázel lánský písmák
PaedDr. Václav Vodvářka.
Miluše Vaněčková a Jiřina Věrnochová

Lánská čarodějnice lehla popelem
Letošní čarodějnický rej na modelářském letišti si
30. dubna užily hlavně děti. Jejich hlasitý povyk
bylo slyšet v ulicích Lán, když se v rozličných
nápaditých maskách vydaly v průvodu vynést
čarodějnici na velkou hranici, ale i na rozsáhlém
prostoru letiště. Ocenění si tradičně odnesla
nejnápaditější maska a nejlepší čarodějnická
výzdoba domu či předzahrádky.
V sobotní podvečer se čarodějnice a čarodějové
vydali od rybníka na Kopaninu. Za hlučného
doprovodu bubínku a povzbuzováni panem
Poláškem, který předzpívával do megafonu
následně všemi opakované refrény „upravených“
verzí lidových písniček, sborem zdravili všechny
příznivce. Po trase se přidávaly další rozcuchané
ženské s košťaty. Vysoko nad hlavami v čele
průvodu vlála roztrhaná sukně vrchní
čarodějnice. Průvod ji vynesl vysoko nad ves a
ozdobil jí téměř třímetrovou hranici.
Začal opravdový rej čarodějnic a porota, složená z
členů kulturní komise, měla jedinečnou
příležitost vidět všechny v akci a ohodnotit letové

schopnosti i kvalitu večerních rób. Vítězná
čarodějnice Kateřina Velíšková porazila
jedenadvacet čarobab a první cenu si smlsala
zaslouženě. Prvenství v každoročním klání o
nejzajímavější čarodějnickou výzdobu
vybojovala okna domu rodiny Černých.
Hranice vzplála mohutnými plameny v
devatenáct hodin a oheň, povzbuzen větrem, si s
čarodějnicí poradil hravě. Pekly se vuřty, pouštěli
se draci, létalo se letadlem, lízala se lízátka a s
ubývajícím světlem se atmosféra stávala
magickou. Co na tom, že vinou mraků nevyšly
hvězdy! Děti a jejich rej se zapálenými
prskavkami je plně nahradily. Ohňostroj,
připravený modeláři, byl vidět daleko. K dobré
náladě hrála po celý večer country kapela Kupa,
občerstvení bylo hojné a zábava dvou stovek
příchozích o filipojakubské noci nabrala obrátky.
Nezbývá než poděkovat lánskému hasičstvu,
modelářům a pořadatelům z kulturní komise za
přípravu i úklid a příští rok na shledanou.
Za kulturní komisi Eva Havelková a Jiří Luska

Domeček je přátelské místo pro celou
rodinu. Slouží k setkávání a aktivnímu
trávení volného času rodičů s dětmi.
Nabízíme výtvarné, vzdělávací 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 II. kroužek pro přihlášené
děti od 4 let bez rodičů
středa
· 09:30 – 12:00 Waldorfské
dopoledne probíhá od května
venku s tímto programem:
přivítání, procházka lesem,
společná svačina, Zpívánky se
skřítkem, pohádka a rozloučení.
Scházíme se na odstavném
parkovišti proti Ředitelství Lesní
správy Lány. Bojíte se vyrazit na
procházku do lesa sama? Přidejte
se k nám!
· 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 10:00 do 10:30 Maňáskové
divadlo (1x za 14 dnů)
Vybíráme z programu:
Cvičení s Vendelínem nově s prvky
pohádkové jógy pro děti!
V rámci Waldorfského dopoledne vás
zveme 1. června na organizovanou
vycházku po naučné stezce za zvířátky
v obůrce. Doprovázet nás bude s
poutavým výkladem lesní inženýr Ing.
Robin Ambrož. Sraz je na odstavném
parkovišti proti Ředitelství Lesní správy
Lány v 9:30 hodin.
Otevírací doba Domečku je úterý a
středa 9 -12 hodin a 14 -17 hodin, čtvrtek
9 -12 hodin.
Více na www.naselany.cz
Srdečně Vás zveme na Lánský den plný
her pro všechny děti i dospělé. Akce se
uskuteční v neděli 5. června od 13:00
do 18:00 na dětském hřišti v Lánech.
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Z HISTORIE NAŠÍ OBCE
Nádraží
Druhá polovina roku 1868 byla dobou postupného útlumu veřejné
koněspřežní dopravy. Zdá se, že koněspřežní provoz do rynholecké „štace“
fungoval až do 7. října 1868, kdy si rychle postupující práce při rekonstrukci
úzkorozchodné trati Výhybka – Rynholec zřejmě vynutily jeho definitivní
ukončení. (Dnem 8. října 1868 byly totiž zastaveny poštovní pochůzky
novostrašeckého pěšího posla do Rynholce a současně byla dnem 8. října
1868 zrušena i poselská jízda mezi Rakovníkem a Rynholcem. Pošta
pružně zareagovala na technickou překážku, která znemožňovala
přepravu zásilek po dočasně neprůjezdné železnici. Od 8. října 1868 bylo
prozatímně obnoveno zaniklé spojení pěším poslem mezi Novým
Strašecím a Řevničovem a od téhož dne začal přepravovat poštovní zásilky
mezi Rakovníkem a Výhybkou dostavník rakovnického zasilatele Adolfa
Steina. 1 )
Přesto bylo v roce 1868 na trati z Prahy do Lán přepraveno v I. vozové třídě
512 osob, ve II. třídě 8 987 osob, ve III. třídě 58 527 osob a ve IV. třídě 55 664
osob; celkově tedy o 33 890 pasažérů více než v roce předchozím.2
Přestavba úseku úzkorozchodné koněspřežky z Výhybky do Rynholce na
normální rozchod trati 1 435 mm postupovala rychle kupředu. Už dne 22.
dubna 1869 bylo možno cestovat z Prahy-Buben až na dnešní nádraží
Stochov vlakem taženým parní lokomotivou. Parní vlaky, končící ve stanici
Lány, byly pro obyvatele okolních obcí nevídanou atrakcí. Pan Fr. Černý,
rolník z Rynholce, vypravoval, že stařičká matka bývalého rynholeckého
starosty Zímy, těžce nemocná a ležící, dala se v hnojníku dovézti na lánské
nádraží, aby ten div divoucí spatřila.3 Rekonstruovaná trať se brzy stala
důležitou dopravní tepnou. I se započetím činnosti poštovního úřadu v
Lánech se zřejmě čekalo, až budou do Lán /resp. do Stochova/ jezdit
pravidelné železniční spoje, neboť zahájil provoz už dne 25. dubna 1869. Z
lánského poštovního úřadu (čp. 4, čp. 74, čp. 23) byl pravidelně dvakrát
denně vysílán pěší posel na nádraží Lány /dnes Stochov/ a třikrát denně
pěší posel na poštovní úřad v Novém Strašecí.4
Budování samotné stanice Lány /dnes Stochov/ s veškerým technickým a
provozním příslušenstvím bylo dokončeno v roce 1870. Byla to tehdy
stanice konečná, měla tři koleje s točnou, rampu, skladiště a stáj pro koně.
Další, čtvrtá kolej byla úzkorozchodná a byla vlastně pokračováním
koněspřežní dráhy. Stál u ní šestimetrový jeřáb, kterým se překládal náklad
dřeva z koněspřežky na vagóny normálně rozchodné parostrojní železnice.
V areálu nádraží byla též vodárna pro napájení lokomotiv. Voda se do ní
čerpala ručně ze studny, která je dodnes východně od nádražní budovy.
Nádražní budova byla tehdy přízemní, a to až do roku 1929. V roce 1875
zrušila Buštěhradská dráha točnu a v roce 1898 byla v souvislosti s
fungováním železnice zregulována silnice od nádraží dolů na Slovanku. K
původní formanské stanici s Melouškovou kovárnou byl brzy přistavěn
zájezdní hostinec a o něco později přibyla u karlovarské silnice Koulova
strojírna a opravna automobilů.5 Na západním rohu lánské nádražní
budovy byl umístěn signalizační zvon, na jehož srdci byl připevněn řemen.
Když přijel vlak do stanice, zvonilo se jedenkrát (Znamení pro cestující.),
když vlak zastavil, zvonilo se dvakrát (Cestující nastoupit!) a zvonění třikrát
(Hotovo!) bylo signálem pro strojvůdce, že může pokračovat v jízdě. Zvonu
se užívalo ještě v devadesátých letech 19. století. Zvoníval na něj mimo jiné i
Karel Fencl. Bydlel nejdříve na nádraží, později v budově lánské pošty čp. 23
a nakonec si postavil v Lánech vlastní domek.

Na západní straně nádraží bylo hradlo /vechtr/, kde byl hradlařem pan
Kindl a po něm pak jeho syn Rudolf.6
V roce 1929 byla nádražní budova Lány zvýšena o první patro; interiér
přízemí byl zrekonstruován a byla zde zřízena důstojná čekárna pro pana
presidenta. Dne 28. května 1961 byla železniční stanice Lány
přejmenovaná na Stochov, protože podle nového nařízení musí nádraží
nést název obce, v jejímž katastru se opravdu nachází – a tohle nádraží stojí
skutečně na katastru stochovském.7 Kdyby byla bývala nádražní budova
zřízena o pár desítek metrů na východ, jmenovalo by se nádraží Tuchlovice,
a kdyby bývala postavena o pár desítek metrů na západ, byly by to Lány či
Vašírov, jak trať přechází z jednoho katastrálního území do druhého,
jenomže to na věci nic nemění. Tam, kde nádraží stojí, jsme úředně na
katastru Stochova,8 co naděláš … Pravda je ale taková, že když se (nejen
starší) člověk zapomene a objedná si lístek na Lány, železničáři dobře vědí,
že v jejich nomenklatuře je to Stochov, a vydají bez řečí příslušnou jízdenku.
Tak tomu bylo od roku 1961 a platí to dodnes.
Koněspřežní stanicí Lány sice veškeré transporty projížděly, ale žádný tu
nestavěl – zastávku měly podle jízdního řádu až v Rynholci. Veškeré
parostrojní vlaky začaly v Lánech zastavovat od 22. dubna 1869. Karlu
Egonovi II. z Fürstenberka se už v r. 1853 dostalo v souvislosti se založením
akciové společnosti Buštěhradské železnice coby jejímu největšímu
podílníkovi zajímavé výsady, že všechny vlaky Buštěhradské železnice
včetně rychlíků byly povinny mu na požádání zastavit kdekoli, tedy i na
otevřené trati. Tato výsada se přenesla i na Karlovy potomky a dědice : na
syna Maxmiliána Egona I. a na vnuka Maxmiliána Egona II. Platila až do
zestátnění akciové společnosti BEB (1. ledna 1924). Knížata z
Fürstenberka využívala své výsady cca od roku 1871, kdy po normálně
rozchodné trati Praha – Kladno – Lány – Chomutov – Cheb začaly jezdit i
parní rychlovlaky. Fürstenberkové na základě svého privilegia nechávali
zastavovat rychlík na lánském nádraží (kde neměl jízdním řádem
předepsánu žádnou pravidelnou zastávku), aby mohli přistaveným
kočárem cestovat do zámku Lány či dále na Křivoklát.
Po vzniku Československé republiky v roce 1918 už šlechta svého práva
zřejmě nevyužívala a za jiných okolností by nevelkou stanicí Lány
projížděly mnohé vlaky, rychlíky obzvlášť, bez zastavení. Protože se však
lánský zámek stal brzy prezidentským sídlem, nabylo nádraží Lány na
zvláštním významu. Silniční doprava byla po první světové válce teprve v
plenkách a železnice zažívala vrchol své slávy. Jinak se téměř necestovalo.
Na lánském nádraží začaly zastavovat úplně všechny osobní železniční
spoje, některé rychlíky a samozřejmě zvláštní vlaky vypravené pro pana
prezidenta, anebo v souvislosti s mimořádnými událostmi spojenými s
masarykovskými oslavami a výročími. Na pana prezidenta a jeho rodinu
čekával před nádražím kočár, lánští občané a tisíce turistů šlapali do obce
Lány asi tak půlhodinu pěšky. Název nádraží Lány se natolik zafixoval v
povědomí veřejnosti, že z ní ani v budoucnu nikdy nevymizel. Podobně
tomu bylo i s pražským Masarykovým nádražím v Hybernské ulici. Po roce
1948 to bylo oficiálně nádraží Praha – střed, ale stejně se jezdilo postaru na
Masaryčku. Dnes už jezdíme zase znovu na Masarykovo nádraží, ale
nenasedáme v Lánech, nýbrž na Stochově.
PaedDr. Václav Vodvářka, lánský písmák
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Státní ústřední archiv; fond : Ředit. pošt a telegrafů v Praze – inv. č. 2839, Popisy
poštovních úřadů, kart. 1121 Nové Strašecí a 1122 Rakovník.
Švarc, s. 118 – 119.
Chaloupka, Josef: Rynholec – toulky po stezkách minulosti, vlastním nákladem
r. 2008, s. 137.
Poštovní muzeum v Praze; fond Václav Dragoun: Výpisky k dějinám pošt, I – 1 –
C – 834 Lány.
Chaloupka, Josef: Rynholec – toulky po stezkách minulosti, vlastním nákladem
r. 2008, s. 22 – 23.
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Informace o lánském nádraží Pošta, Fr: Pamětní kniha obce Lán, s. 282 – 283.
Informace viz Pošta, František: Pamětní kniha obce Lán, s. 41, 98, 133, 156 a
Pošta, František: Historie obce a zámku Lány, s. 299.
Název stávající železniční stanice Kamenné Žehrovice se měnil z různých
důvodů dokonce několikrát. Nejdříve to byl na koněspřežní dráze ve shodě s
pomístním označením Mrákov či Mrákavy, pak železniční stanice změnila své
označení bůhvíproč na Smečno – Šternberk (snad kvůli sídlu smečenské
vrchnosti?), dne 22. května 1932 byla (z vasteneckých a republikánských
důvodů?) přejmenovaná na Libušín - a nyní jsou to v souladu s katastrálním
umístěním Kamenné Žehrovice.
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Nabídka Sportovní stáje
Vašírov
Sportovní stáj Vašírov nabízí zdarma k
celoročnímu odběru koňský hnůj pro
lánské a vašírovské zahrádkáře. Je nutná
telefonická dohoda předem na čísle
777 538 385.
Andrea Metelková
za Sportovní stáj Lány - Vašírov

Spolkový úklid podruhé
Měli jste v to sobotní slunečné dopoledne
vidět, jak bylo v celé vsi živo!
Jako by Lány a Vašírov byly jeden velký
činžák, v němž jeho nájemníci – všichni
najednou – myjí okna, vytírají schody a
větrají peřiny.
Druhý ročník jarního úklidu obce se
vydařil a já za to děkuji všem
zúčastněným. Občanům, kteří uklízeli
před svými domy, i členům spolků, kteří
se postarali o „své písečky“.
Zvláštní dík však patří těm, kteří uklízeli
skutečně na nikomu nepatřících
pozemcích kolem obce.
Taková byla totiž původní myšlenka
akce.
Multipláci vysbírali kaštanku a okolí
parkoviště.
Fyzicky nejnáročnější a odpadky
nejzatíženější terén obchvatu - od
prvního po poslední kulaťák - uklidili
někteří z členů Chorus Laneum , někteří
z členů Zdravého prostoru a baráčnice.
Pohled na vysoké náspy bez odpadků
potěší. Všimli jste si?
Díky a na podzim na Pánovce!
Jirka Luska

Letní drakování aneb letní
hrátky s větrem
Zveme Vás v pátek 27. května 2011 od
16:00 hodin na modelářské letiště na
tento program:
· pouštění draků - pouštění létajících
nesmyslů (16.00- 17. 00)
· ukázky letu modelů pod odborným
vedením modelářů (17.00 17.30)
· ukázka výcviku služebního psa
(17.30-18.00)
· dětské soutěže pro děti i dospělé různé hry s bublifuky, co doletí nejdál,
hod ptačím pírkem atd… (18.00 –
19.30 a současně opékání buřtů)
· opékání na ohni (18.00 – 19.30
současně se soutěžemi)
· zpívání u ohně, stezka odvahy
Spaní pod širákem, ale i stan se
připouští.
Mateřská škola Lány
a Modelářský klub Lány a okolí

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
Představujeme Vám velitele SDH TGM Lány
Jmenuju se Petr Králíček, je mi 28 let, bydlím na
Lánech a s přítelkyní máme jedenáctiměsíční
dceru Terezku. Mám rád hasičinu, míčové sporty,
kolo, rád si zajdu s hasiči na pivko a dám si něco
grilovaného. U hasičů dělám zástupce velitele,
někdy také strojníka, protože vlastním řidičské
oprávnění na všechno, co jenom jde řídit, a rád
také řídím hasičské cisterny. Ale přiznám se, že
nepohrdnu ani proudnicí a pořádnou makačkou
uprostřed ohně, kde člověk může ukázat svým
mladším kolegům zkušenosti, které už nasbíral, a
něčemu je přiučit. V práci jsem absolvoval
všechny hasičské kurzy a byl jsem i na výcviku v
Německu a v Anglii.
Co Vás přivedlo k hasičské profesi?
Jako malý kluk jsem měl rád postavičku dráčka
Soptíka, a tím vznikl celý můj vztah k hasičině. V
dorostu jsem se potom dostal k SDH Lány a už to
šlo ráz na ráz. Po škole jsem šel na vojnu,
nastoupil jsem k vojenským hasičům a po vojně
už to bylo jen logické vyústění stát se hasičem.
Potom jsem se také začal naplno věnovat
dobrovolným hasičům. Dnes pracuji u HZS
Letiště Praha jako velitel družstva na směně B a u
jednotky Sboru dobrovolných hasičů v Lánech
jsem zástupce velitele jednotky. A to celé začalo
pohádkou o dráčkovi jménem Soptík.
Co vůbec má na starosti zástupce velitele sboru?
Víte, jak se to říká, velitel jen velí, a nic jiného
nedělá, všechnu práci za něj dělají zástupci, proto
jsme také na tuto práci dva. Můj kolega Jakub
Štross má na starosti papírování u HZS a já mám
na starosti technické zabezpečení jednotky. To
znamená, že zajištuji vše, co se týká chodu
výjezdové jednotky, od objednání nových bot až
po opravu hasičské techniky.

Co se letos v hasičské zbrojnici změnilo? A co by
bylo třeba dál?
Letos se podařilo dotáhnout výměnu prvních
garážových vrat, která už byla v havarijním stavu.
A také rekonstrukce společenské místnosti, která
nás reprezentuje, když se k nám přijedou podívat
hosté. Odpadávající kusy omítky jsme nestačili
opravovat, a tak celková rekonstrukce byla
logickým řešením.
V příštím roce bychom rádi uskutečnili výměnu
druhých garážových vrat, dále také opravu a
zateplení garáže pro VW Transportér, který by si
určitě zasloužil lepší parkovací prostory. A v
neposlední řadě bychom také rádi zkusili vyřešit
problém s parkováním naší pomocné techniky,
která stojí před zbrojnicí a pomalu se nám na ní
podepisuje zub času a přírodní podmínky.
Z toho tedy vyplývá, že by to chtělo nějaké nové
kryté parkovací stání. Ale kde?
Co byste chtěl vzkázat kolegům a co by mohli
občané ještě vědět?
Kolegům bych vzkázal asi to, co sice někteří
neuslyší rádi, ale bohužel je to pravda.
Čím více zásahů, tím lépe. Jedině když budeme
viděni, tak si naše vláda uvědomí, že bez nás
hasičů, ať už profesionálů nebo dobrovolných, se
republika neobejde. Vždyť hasiče dneska najdete
u jakéhokoliv problému. Tudíž by se stát mohl
lépe postarat o vybavení, abychom neživořili s
technikou, kterou udržujeme silou vůle.
A co by mohli občané vědět? Pokud budou mít
nějaký problém, se kterým bychom jim mohli
pomoci, ať se na nás obrátí. Od toho jsme hasiči!
Velitele SDH TGM Lány
se ptala Martina Hořejší

NÁZORY A KOMENTÁŘE
Jak se žije psům na vesnici?
Většině prachbídně, řekla bych.
Vloni v létě přibyl do naší ulice další chudák pes,
kterého si za celý boží den nikdo ani nevšimne. Ve
snaze upoutat na sebe pozornost vyvádí v ohradě
plné harampádí „psí kusy“, až se mu podařilo
zbourat plot. Brzy ho asi přeskočí.
Když jsem si před 10 a více lety pořizovala do
pražského paneláku psa, všichni známí mě od
toho kroku zrazovali a varovali, že bude chudák.
Měla jsem vůči němu výčitky svědomí, a tak jsem
mu věnovala každou volnou chvilku. Po
přesídlení z Prahy do Lán jsem s překvapením
zjistila, že psi, kteří prožijí svůj život v městském
bytě se mají jako králové proti psům venkovským.
Těm většinou jejich „milující“ páníčkové vyměří
pro život pár metrů čtverečních někde u boudy na
dvorku, v lepším případě na zahradě, někteří
nedostanou na zimu ani deku. Nikdo si jich
nevšimne, nikdo s nimi nekomunikuje, nikdo s
nimi nikam nejde, nikdo se ani nepodívá, proč
vlastně štěkají, natož, aby je napomenul. Takoví
psi, ve snaze upoutat pozornost svých

milovaných páníčků, štěkají na všechno a na
všechny ve dne v noci. Jsou však takoví psi
milováni svými pány? Těžko. Tak si kladu otázku,
co lidi nutí si psy pořizovat, když je pak většinou
ponechají jejich osudu. Asi proto, že v lidech stále
přežívá názor, že pes je vlastně věc. Zvířata ale
máme milovat, pečovat o ně a ctít jejich potřeby.
Milovaný, zdravý a spokojený pes, který se ve své
lidské smečce cítí dobře, nemá důvod štěkat.
Intenzita psího štěkotu v Lánech ale ukazuje na
spoustu nespokojených psů. V teplém období
roku si v noci nemohu otevřít okno, v neděli v
klidu posedět odpoledne na zahradě, dát vnouče
spát ven v kočárku. A když se navíc k psímu
štěkotu ještě přidají sekačky na trávu, řezání
dřeva a na plné pecky puštěná muzika z okolních
zahrad, je to nedělní siesta jako vymalovaná.
Proto apeluji na majitele a držitele psů, aby dbali
na to, aby jejich miláčci neobtěžovali hlasitými
projevy okolí. Vesnice není psinec, zvláště ne
Vesnice Středočeského kraje roku 2009. Děkuji.
Pavla Lustigová
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SPORTOVNÍ DĚNÍ V LÁNECH

Lánští hasiči stříbrní
V sobotu 16. dubna 2011 vyrazila část
výjezdové jednotky na netradiční závody
do Kolešovic za Rakovníkem. Jednotlivé
disciplíny jsou vždy v jiné okolní vesnici,
kam jednotka přejede po splnění úkolu.
Většina úkolů je zaměřena na činnost, na
kterou jednotky narážejí při zásazích. To
znamená dálková doprava vody na
požářiště, čerpání vody ejektorem,
výstup do půdních prostor pomocí
žebříků, vyhledávání osob v neznámém
terénu rozpadlých budov, vyhledávání
nebezpečných tlakových nádob, běh
terénem k místu zásahu, jízda na člunu a
záchrana tonoucích, kultura hašení
džberovou stříkačkou atd. Celá soutěž je
zakončena závěrečným cca
3kilometrovým během v terénu, který
vyždímá z hasičů i tu poslední kapku síly,
kterou ještě mají.
Celkem se zúčastnilo 9 družstev. Lánské
družstvo ve složení Petr Králíček, Lukáš
Loskot, Lukáš Worofka, Roman Jordák,
Václav Černý a Kamil Hendrich obsadilo
výborné 2. místo.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat
naší rozhodčí (povinností každého
družstva je přivézt jednoho rozhodčího)
Míše Seidertové, která s námi jela na tyto
závody, a také našemu fotografovi,
mladému hasiči Adamu Pickovi, který
po celou soutěž pořizoval
fotodokumentaci.
Petr Králíček za SDH Lány

Vyšlápněte s námi!
V sobotu 5. června vyrazíme v 9:00 hodin
od sokolovny na pochod s holemi nordic
walking (nebo bez nich) do Žiliny. Trasa
je dlouhá asi 15 km a vede obousměrně
lesem. V úvodu proběhne krátká
instruktáž o správném užití holí.
Plánovaný návrat je kolem 13. hodiny,
takže každý stihne ještě Lánský den plný
her.
Srdečně zve Martina Moravcová,
náčelnice TJ Sokol Lány

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

Ze Sokola
Aerobik týmy Báry Ladrové absolvovaly již čtyři
soutěže a nevedly si vůbec špatně!
Reprezentovaly nás v Praze Chodově, na Velké
ceně v Kutné Hoře, v Kralupech nad Vltavou a na
Poděbradské bráně. Pátá kategorie děvčat se
sestavou nazvanou Elvis Presley získala dvě
druhá a dvě třetí místa, další pak se sestavou
Avatar jedno první, jedno třetí, jedno čtvrté a
jedno páté místo, se sestavou Cirkus skončily
dívky jednou na čtvrtém, jednou na osmém místě.
Bohužel na jednom ze závodů se trenérka zranila,
takže činnost musela být trochu omezena, anebo
ji vedou pomocnice Báry. Týmy jsou přihlášeny
ještě na soutěže ve Slaném a v Praze. Jak
dopadnou tam, sdělíme příště.
TJ Sokol Lány děkuje touto cestou
společnosti EKOLOGIE za
výraznou materiální pomoc při
našich brigádnických činnostech.
Ochotně nám poskytla kontejner na
listí a zapůjčila přívěsný vozík na
dopravu lip.
Na hřišti u sokolovny započaly
práce na budování pétanquového
hřiště. Akce je financována z
prostředků Obce z grantu „Obec
přátelská rodině“. Jako první byly
provedeny zemní práce na úpravě
terénu pomocí mechanizace. Při
dalším postupu část prací zadáme

firmě, část zůstane na mužské části členstva a
teprve konečné úpravy budou opět záležitostí
žen.
Sobotní cvičení by měla probíhat beze změn pravidelně až do 11. června vždy od 9:00 hodin.
Fotografií se vracíme k historické události sázení
lip na hřišti za sokolovnou dne 23. dubna 2011.
Děkujeme Monice Přerostové za návrh pozvánky,
Petru Fenclovi za zhotovení kůlů ke stromům,
Milanu Moravcovi za výrobu pozvánek, souboru
Chorus Laneum a děvčatům z aerobiku za pěkné
vystoupení, Mirkovi Píšovi za ozvučení celé
slavnosti a všem, kteří přišli sázet nebo se jen
dívat.
Václava Nováková, starostka TJ Sokol Lány
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Kdy

Soupeř

Začátek Odjezd
utkání autobusu

Kdy

Soupeř

Začátek Odjezd
utkání autobusu

15.45

ne 22.5. P. Újezd

17.00

-

17.00

-

ne 29.5. Řevničov

17.00

15.45

17.00

15.30

ne 5.6. Čistá

17.00

-

ne 12.6. Olešná

17.00

-

ne 12.6. Rynholec

17.00

16.00

so 18.6. Jesenice

17.00

15.15

ne 19.6. Senomaty B

17.00

-

so 21.5. Hředle

17.00

ne 29.5. Lužná
ne 5.6. Pavlíkov

Nohejbalová liga začala
Již 5. ročník Lánské nohejbalové ligy a zároveň 2.
ročník Poháru nohejbalových dvojic začal v
měsíci dubnu. Ligy se stejně jako loni účastní
deset mužstev, která se v základní části utkají
každé s každým 4x. Pak se stávající tabulka
rozdělí na horní a dolní polovinu a v obou
polovinách se mužstva opět 4x každé s každým
utkají o celkové pořadí. Tento systém platí i pro
Pohár dvojic, kterého se letos účastní o 3 mužstva
více než loni, a to celkem 11. Již první hrací dny

ukázaly stoupající úroveň obou soutěží. Všechna
soutěžící družstva utrpěla bodové ztráty a došlo k
řadě překvapení. Zatím největším překvapením
je porážka loňských vítězů mužstva Veteránů od
Sokola 0:2 a předloňských vítězů mužstva
Hrozby od Vejprasku též 0:2. Přijďte se podívat
každé úterý a pátek od 16:30 hodin na zajímavé
nohejbalové klání. Srdečně Vás zvou pořadatelé.
Pavel Slánička
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Úřední hodiny OÚ Lány
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