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Od září 2011 zmizí v obci značky s předností v jízdě

Slovo na úvod
Změna. Velmi často používané slovo
v různých souvislostech. Všichni občas
voláme po změně něčeho, co se nám
nelíbí. V politice, v osobním nebo
veřejném životě, v uspořádání života
obce nebo společnosti, v lidském
chování, ve vedení všeho možného,
od státu přes televizi nebo České dráhy až
třeba po sportovní kluby. Změna je
zkrátka slovo často skloňované a velmi
frekventované.
Má to ale jeden háček. Většinou bychom
chtěli, aby se změnili ti druzí. Aby se
změny děly někde tam jinde, v Praze,
Bruselu, Washingtonu, v kladenském
hokeji, ve Spartě nebo Slávii. Víme
přesně, jak a v čem by se měli změnit ti
druzí, někde tam jinde, daleko.
Ale v okamžiku, kdy by se změny měly
dotknout přímo nás, našeho života, to je
jiná. To je většinou náš revoluční zápal
pro změnu ten tam. Najednou nalézáme
spoustu argumentů pro to, proč by měly
věci zůstat tak, jak jsou. Nechce se nám
měnit něco, na co jsme si zvykli.
A začneme nadávat - a hádejte na co?
No pochopitelně, na změnu.
I nás v obci čeká teď velká změna. Změna
systému předností v jízdě. Budeme si
muset zvyknout na pravidlo pravé ruky.
A samozřejmě budeme nadávat a
proklínat. Budeme snášet argumenty
proti změně. Jenže současný způsob
dopravního značení v obci je v rozporu
s platnými předpisy. Jeho náprava je
možná dvěma způsoby - buď zavedeme
pravidlo pravé ruky, nebo zaplatíme
téměř půl milionu za nové dopravní
značky. Vzhledem k finanční situaci byla
volba pro současné zastupitele jasná.
Ne m y s l í m s i , ž e b y s n o v ý m
uspořádáním předností v jízdě měli
potíže noví obyvatelé vesnice. Vždyť
v nové zástavbě pravidlo pravé ruky
funguje bez problémů od počátku. Takže
tohle je výzva spíše ke starousedlíkům,
k nimž se počítám, neboť ani pro mě
nebude jednoduché změnit svůj po léta
zažitý způsob ježdění po obci.
Buďme trpěliví a shovívaví. Protože
změna je život.
Karel Pleiner

Zastupitelstvo obce již delší dobu řeší jakým
způsobem zvýšit bezpečnost na místních
komunikacích v obci. Po široké diskusi a
konzultaci s experty bylo rozhodnuto o zavedení
přednosti zprava na všech místních
komunikacích Lán a Vašírova. Jedním z důvodů
je i stanovisko dopravní policie, že většina
stávajících značek nesplňuje požadované
parametry (reflexní barva, velikost a umístění
značky), a je nutná jejich okamžitá výměna.
Výměna nevyhovujících značek a doplnění
chybějících značek by stály cca 500.000,- Kč.
Každý už to určitě zažil. Mám přednost já nebo
on? Jaká tam vlastně byla značka? Pozor, přechod
pro chodce! Ulice plné dopravních značek,
domácí jezdí „popaměti” a ti, kteří projíždějí
poprvé, si často připadají jako Alenka v říši divů a
raději jedou krokem. V posledních letech se ve
městech a obcích stále častěji prosazuje
jednoduché opatření, které zvyšuje bezpečnost
provozu a navíc šetří finance. Je jím zavedení
přednosti zprava na všech místních
komunikacích.
V nové zástavbě Lán již přednost zprava funguje,
dopravní značky tam nikdy nebyly instalovány.
Zastupitelstvo obce chce dopravní systém
sjednotit i v ostatních ulicích Lán a Vašírova,
proto bylo rozhodnuto o zavedení absolutní
přednosti zprava na všech komunikacích kromě
ulic Zámecká, Křivoklátská a Berounská, které
zůstanou nadále ulicemi hlavními. Zrušení
stávajícího dopravního značení bude provedeno
v září letošního roku.
Tvrzení, že méně pravidel a zákazů v silniční
dopravě nepřináší méně, ale naopak více
bezpečnosti, zní docela absurdně. Podstata je ale
velice prostá. Je to díky nejistotě řidičů. Pokud mi
totiž značka nedává jistotu, že jsem na hlavní,
musím tomu přizpůsobit styl jízdy, tedy snížit

rychlost a věnovat se plně řízení. A právě to je
podstatou bezpečné jízdy v obci. Mnoho
dopravních výzkumů prokázalo, že nadbytek
dopravních značek řidiče mate a paradoxně tak
způsobuje nebezpečné situace. Automobilisté
prý dopravní značení stejně ze 70 procent
ignorují.
Pro názorný příklad a zkušenosti s odstraněním
dopravních značek a zavedením jediného
pravidla – přednosti zprava nemusíme chodit
daleko. V roce 2009 tento systém zavedlo v jedné
své části město Slaný, brzy na to přibyly Votice,
Vlašim na Benešovsku, část Kladna nebo Říčany
v okrese Praha-východ. Slánský místostarosta
Jaroslav Hložek tvrdí, že pravidlo přednosti
zprava dokázalo zklidnit a zpomalit dopravu
víc než retardéry či jiná nákladná opatření na
silnicích.
Věřím, že Lánští i Vašírovští budou tolerantní a
připravovanou změnu do místních ulic rychle
akceptují. A navíc ušetřené peníze (jedna značka
stojí cca 5000,- Kč) můžeme investovat do
něčeho potřebnějšího. Na letošní prázdniny
připravíme prostřednictvím internetových
stránek obce a mimořádného čísla Lánského
zpravodaje podrobnější informační kampaň.
Přeji vám hezké prázdniny.
Karel Sklenička,
starosta obce

Jaké výhody má plošné zavedení
přednosti zprava?
· celkové zklidnění dopravy v celé obci
· zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů
· omezení počtu dopravních nehod
· maximální využívání obchvatu obce
· finanční úspora za dopravní značení

Vyhlášení vítězů„Rozkvetlé vesnice” již příští týden
Již potřetí vyhlásila obec Lány na měsíce květen a
červen soutěž o nejhezčí květinovou předzahrádku rodinného (bytového) domu nebo květinovou
výzdobu truhlíků na oknech a balkonech. Jedním
slovem vše – co je vidět přímo z ulice. Na 5
majitelů nejlépe upravených zahrad, balkonů či
oken čekají poukazy na odběr zboží
v
hodnotě 3000 Kč, 2000 Kč,1000 Kč a 2x 500 Kč .
Před porotou je nelehký úkol, který v letošním
roce opět ztížilo chladné jaro. Vybrat nejhezčí
„rozkvetlý dům“ je obtížné, neboť na lánských a
vašírovských zahradách a v truhlících je vše
„trochu opožděné a málo rozkvetlé“. Přesto
porota pečlivě objíždí (někteří i na kole) a

prochází Lány a Vašírov a prohlíží předzahrádky,
truhlíky na oknech, ale i čistotu v okolí jednotlivých domů.
Slavnostní předání bude již příští sobotu
18. června na Lánských letních slavnostech.
Chcete znát výsledek soutěže? Pak přijďte
do hotelu Classic nejpozději ve 14:00 hodin.
Budou zde také k vidění fotografie nominovaných
a oceněných upravených zahrádek a domů.
Děkuji všem občanům, kteří péčí o zeleň u
svého domu zkrášlují své obydlí a tím přispívají
k lepšímu vzhledu celé obce.
JUDr. Ernest Kosár,
místostarosta obce
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Policie registruje jízdní kola
Městská policie Nové Strašecí nabízí
občanům Lán a Vašírova, dobrovolnou
evidenci jízdních kol.U každého
přihlášeného kola by byly zaznamenány
tyto údaje: typ, značka výrobce a výrobní
číslo. Dále by byly pouze na přání
majitele pořízeny a uloženy fotografie
kola a pořízena a uložena elektronická
kopie dokladu o pořízení kola. V případě
krádeže kola by tak pro potřebu policistů
a strážníků byly ihned k dispozici nutné
údaje, které mohou napomoci k jeho
nalezení. Majitelé kol, kteří mají o tuto
službu zájem nás mohou e-mailem mestska.policie@novestraseci.cz nebo
na telefonním čísle 602 432 260. Tato
služba je zdarma.
Martin Novák, vrchní strážník MěP
Nové Strašecí

Pranostiky
Na svatého Jána otvírá se k létu brána.
Co červenec neupeče – srpen nedopeče.
V srpnu-li máš hojně slunečnosti, budeš
mít vína dosti.
Moc hub srpnových – moc vánic
sněhových.

Svatojánská noc – letní
slunovrat 21. června
Slunce v tento den dosahuje svého
vrcholu na obloze i ve své síle. Od toho
dne pomalu slábne. V původní pohanské
oslavě se lidé snažili slunci dodávat sílu a
moc. Zapalovali ohně a věřili, že teplo a
světlo ohně pomůže doplnit sílu slunce.
Svatojánská noc po západu slunce je
spojena s mnoha magickými obřady. V
této noci ožívají tajemné síly (čerti,
čarodějnice, bludičky a divoženky),
které měly za úkol střežit poklady země.
Koření nasbírané v tuto noc mělo též
zvláštní sílu. Obávat se magických sil se
měl však jen člověk nepoctivý a zlý.
Naopak – člověku s dobrým srdcem
tajemné síly spíš pomáhaly.
Církev přijala tuto pohanskou oslavu
slunovratu a dala jí nové jméno –
Svatojánská noc. Název je odvozen od
světce Jana Křtitele, jehož výročí
narození připadá na 24. června.
Zpracovala Václava Nováková

Poděkování
Paní Melanie Černá, obyvatelka Domu s
pečovatelskou službou (dále jen DPS)
v Lánech, touto cestou děkuje firmě
Martina Šváchy - Zahrady Vašich snů za
sponzorský dar 12.000,- Kč na pořízení
chladničky do společných prostor DPS a
dále děkuje obci Lány za pořízení
zahradního nábytku a slunečníku na
zahradu DPS z grantu Obec přátelská
rodině.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Z veřejného zasedání zastupitelstva
Na veřejném zasedání v pondělí 31. května 2011
zastupitelstvo schválilo:
· kontrolu usnesení z předchozího veřejného
zasedání zastupitelstva obce z 28. března
2011;
· zápis č. 2/2011 z veřejného zasedání
z 28. března 2011;
· závěrečný účet obce za rok 2010 s výhradou;
· rozpočtovou změnu č.1/2011;
· smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení
věcného břemene na pozemku par.č. 795/1 v
katastrálním území Lány z důvodů
rekonstrukce vedení nízkého napětí v ulici
V Chaloupkách;
· zřízení investičního fondu a převedení
finanční částky ve výši 113.340,-Kč
na pořízení nového herního prvku - závěsné
houpačky včetně dopadových ploch
na zahradu Mateřské školy v Lánech;
· prázdninový provoz Mateřské školy Lány a
úplatu za předškolní vzdělávání v průběhu
prázdninového provozu v částce 200,- Kč za
1 žáka za 1měsíc. Školka bude otevřena
od 1. 7. do 15. 7.2011 a od 15. 8. do 31. 8. 2011.
· záměr obce pronajmout část pozemku par. č.
185/4 a 190/20 v katastrálním území Vašírov
ve vlastnictví obce Lány, který v současné době
slouží k činnosti Modelářského klubu Lány a
okolí. Záměr bude vyvěšen na úřední desce a
poté bude rozhodnuto o pronájmu.
· prodloužení nájemní smlouvy na pozemek

·

·

·

·

·

·

par.č. 251/6 v katastrálním území Vašírov
s občanským sdružením Sportovní stáj LányVašírov na dobu neurčitou s výší nájmu
1.000,-Kč/rok s výpovědní lhůtou 3 měsíce;
darovací smlouvu na pozemek par.č. 200/31
v katastrálním území Lány o výměře 105 m2
uzavřenou mezi obcí Lány, jako obdarovaným,
a panem Jiřím Kytkou, jako dárcem. Pozemek
bude použit pro vybudování chodníku v části
ulice Pod Hřištěm.
přijetí věcného daru pro Základní školu Lány
ve výši 9.600,- Kč od České spořitelny, a.s.
Praha 4. Jedná se o 12 počítačových sestav
s monitorem;
přijetí finančního daru ve výši 1.000,- Kč
pro Mateřskou školu Lány od Místní skupiny
Českého červeného kříže za účelem nákupu
knih;
přijetí věcného daru ve výši 12.000,- Kč
pro Dům s pečovatelskou službou v Lánech
(dále jen DPS) od firmy Zahrady Vašich snů,
Martin Švácha. Na žádost obyvatelů DPS
bude pořízena chladnička do společných
prostor.
Nový název ulice v lokalitě nad stávající Školní
ulicí, pod ulicí Za Humny. Ulice bude
pojmenována Nová.
Nový název ulice v lokalitě „staré Kopaniny“
vedle panelových domů a ovocného sadu.
Ulice bude pojmenována Koněspřežní.

Kulturní komise obce Lány a Vašírov
srdečně zve na tradiční

CYRILOMETODĚJSKÝ KONCERT VE VAŠÍROVĚ.
Kde: u vašírovské kapličky
Kdy: 5. července 2011 v 16:00 hodin
Vystoupí smíšený pěvecký sbor Chorus Laneum.
Roman Havelka, předseda kulturní komise

Co se děje na radnici
· Od 1. 7. do 1. 8. bude probíhat výměna střešní

krytiny na historické budově základní školy.
Zastupitelé vybrali pálenou tašku od firmy
Tondach, která je nejvíce podobná původní
střešní krytině. Realizaci provede firma
Zdeněk Folprecht z Tuchlovic.
· Paní MUDr. Bočková oznámila ukončení
nájmu zubní ordinace v budově I. stupně
základní školy k 31. květnu 2011 .
· Starosta požádal o prodloužení stavebního
povolení na realizaci čistírny odpadních vod
ve Vašírově, protože již uplynula dvouletá
lhůta od jeho vydání. Nadále probíhají jednání
ohledně financování výstavby čistírny.
· Paní PharmDr. Magdalena Riegerová
potvrdila svůj zájem o pronájem prostor

v čp. 174 v ulici Ke Hřbitovu. Po provedení
nezbytných úprav a vybavení prostor
potřebným inventářem bude v Lánech
otevřena výdejna léků. Výdejna bude otevřena
nejpozději od 1. září 2011.
· Do vlastnictví obce byly v květnu z grantu
Obec přátelská rodině zakoupeny dva
nůžkové stany, zahradní lavice a stoly , které
budou používány při obecních akcí a mohou si
je zapůjčit i lánské a vašírovské spolky.
Z grantu byl dále zakoupen zahradní nábytek
pro obyvatele Domu s pečovatelskou službou,
dvě nové lavičky pro dětské hřiště v Lánech a
pracuje se na bezpečnostním a dopravním
opatření ve Školní ulici před mateřskou
školkou.
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SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
Pozvánka na koncert
Obec Lány pod záštitou paní Lívie Klausové
pořádá u příležitosti zahájení 8. ročníku Lánských
letních slavností dne 17. června 2011 v 18:00
hodin v lánském kostele Nejsvětějšího Jména
Ježíš slavnostní koncert. Všichni jsou srdečně
zváni. Vstup zdarma.
Program I. části:
Účinkující: OTTONI DI PRAGA
Jan Verner, František Svejkovský, Vít Mucha trubky
Pavel Svejkovský - tympány, Vladimír Roubal varhany
Pavel Josef Vejvanovský (1633 – 1693) Serenada
in C
(Ingressus-Sarabanda-Menuet-Gigue)
Josef Ferdinand Seger (1716 – 1782) Toccata a
fuga moll
Pavel Josef Vejvanovský (1633 – 1693) Sonata
vespertina
Jiří Ignác Linek (1725 – 1791) Tři korunovační
intrády

Georg Philipp Telemann (1681 – 1767) Concerto
D-dur
(Largo-Allegro-Adagio-Presto)
Program 2. části:
Účinkuje: Smíšený sbor Chorus Laneum,
sbormistr – Vladimír Doležal
Claudin de Sermisy (1490 – 1562) Tant Que
Vivray
Jacob Arcadelt (1500 – 1541) Il bianco e dolce
cigno
Hans Leo Hassler (1564 – 1612) Tanzen und
Springen
Thomas Tallis (1505 - 1585 ) If ye love me
G. F. Haendel (1685 – 1759) Lascia ch´io pianga
Thomas Morlay (1557 – 1602) Now in the month
of maying
Johanes Brahms (1833 – 1897) Wiegenlied
Anton Bruckner (1824 – 1896) Locus iste
anonym (18.století) Jenž jsi trpěl za nás
Josef Rheinberger (1839 – 1901) Abendlied
Karel Sklenička

Koblížci řádili v lánské sokolovně
Neobvyklý dárek ke Dni dětí doslali lánští školáci
ze druhého stupně. V pátek 27. května jim přijela
zahrát do lánské sokolovny teenagerská punková
skupina ze Šumperka Koblížci. Koncert, který
uspořádala komise pro školství, mládež a volný čas
obce Lány ve spolupráci se školou a občanským
sdružením Teenage Music Runway, navštívila
zhruba stovka dětí.
„Koncert byl vyvrcholením dvoukolového hlasování
dětí, kdy si z nabídky dvaadvaceti kapel, v nichž
hrají muzikanti maximálně do devatenácti let,
vybraly právě Koblížky. Vše proběhlo v rámci
pilotního projektu Skutečná liga junior, který by měl
děti prostřednictvím příkladu jejich vrstevníků
inspirovat k vlastním aktivitám,” uvedl Martin
Polónyi z občanského sdružení Teenage Music
Runway, který je duchovním otcem projektu.
Kromě dětí z lánské školy pozvali organizátoři
i školáky z okolních obcí a potěšila je početná
výprava z tuchlovické základní školy, která
dorazila zčásti na kolech a zčásti
autobusem. Zpočátku nesmělé
publikum uvedli postupně Koblížci
do varu a při posledních
písničkách už diváci zpívali
refrény s nimi. Po koncertě
samozřejmě následovala
nezbytná autogramiáda a všichni
zájemci si mohli nechat podepsat
fotky skupiny. Největší šťastlivci
si odnášeli i plakáty, nebo
d o k o n c e c é d é č k a s k u p i n y.
Myslím, že většina dětí přijala
koncert s nadšením a hodně z nich
se ptalo, kdy zase Koblížci
přijedou.
Občanské sdružení Teenage

Kalendář akcí červen
11.6.

Music Runway chce projekt, ve kterém lánská
škola vystupuje v roli průkopníka, rozšířit
v příštím roce na další školy. Kromě koncertů jsou
připraveny další aktivity, které by měly pomoci
dětem, jež se samy aktivně věnují hudbě.
Koblížci jsou hudební skupina, v níž hrají
muzikanti spolu již od svých třinácti let. Po tři roky
se zúčastňovali soutěže Skutečná liga, kde se
v loňském ročníku probojovali až do finále. Dnes je
jim zhruba kolem šestnácti let, pravidelně
koncertují a vydali dvě cédéčka, Řev z pískoviště a
Mars útočí. Momentálně se chystají do studia
natáčet další album.
Poděkování za spolupráci na vydařené akci patří
členům komise pro školství, mládež a volný čas
Tiboru Kosárovi a Mirku Píšovi a také výbornému
kačickému zvukaři panu Píšovi staršímu s jeho
týmem.
Karel Pleiner

Krajské přebory dětí - kategorie
minitenis (TK Lány)
14. 6.- 10. 7. Výstava ke 130. výročí
založení SDH Lány, vernisáž
14. 6. v 17:00 hodin v Muzeu
TGM
15.6. - 17.6. Třetí Olympiáda dětí a
mládeže ZŠ Lány-areál TJ Sokol
Lány od 8:00 do 13:00 hodin
17.6. Koncert zahajující Lánské letní
slavnosti od 18:00 hodin v
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. Lánské letní slavnosti od 20:00
do 02:00 hodin taneční zábava
(Obec Lány, Hotel Classic)
18.6. - 19.6. Víkendový tenisový kemp
pro dospělé (TK Lány)
18.6. Lánská smeč – volejbal memoriál Jitky Zelenkové (TJ
Sokol)
18.6. Statické ukázky lodních modelů
a jejich plaveb na Židovském
rybníku (MK Lány)
24.6. D e n o t e v ř e n ý c h d v e ř í v e
Sportovní stáji Vašírov od 15:00
hodin, prohlídka stájí, výběhů
24.6. Letní kino ve 21:00 hodin ve
Vašírově u Kapličky - pásmo
pohádek a česká komedie Léto s
kovbojem (TOP09)
25.6. Oslavy 130. založení sboru
dobrovolných hasičů T.G.M. v
Lánech u Židovského rybníka
(SDH TGM v Lánech, Obec
Lány)
25.6. Turmaj v sedmiboji v sokolovně
a na víceúčelovém sportovišti
(TJ Sokol)
25.6. Lány Open - turnaj ve dvouhrách
pro lánské občany (TK Lány)
2.7.
Lánské letní polétání (MK Lány)
5.7.
Cyrilometodějský koncert u
vašírovské kapličky v 16:00
hodin (Obec Lány, Chorus
Laneum)
6.7.
Lánské letní polétání (MK Lány)
23.7. - 24.7. Turnaj veteránů v tenise,
kategorie nad 60 let(TK Lány)
1.8. - 5.8. Týdenní kemp pro děti a pro
dospělé (TK Lány)
20.8. - 21.8. Víkendový tenisový kemp
pro dospělé (TK Lány)
22.8. - 26.8. Tenisový kemp pro děti a
dospělé (TK Lány)
26.8. Letní kino ve Vašírově u kapličky
-komedie Kulový blesk (TOP09)
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Děti lánské školy uspěly
v soutěži
Žáci 7. a 8. třídy naší školy, kteří
v letošním školním roce absolvují výuku
finanční gramotnosti, se rozhodli zapojit
do soutěže o letní školu Rozumíme
penězům. Soutěž v dubnu vyhlásilo
občanské sdružení Aisis. Děti tak měly
před sebou nelehký úkol. Připravit a
realizovat průzkum na téma
internetového nakupování, zmapovat
ve svém okolí zkušenosti a problémy
s internetovými nákupy a shromáždit
k této problematice otázky. Výsledky
výzkumu bylo třeba zpracovat podle
zadané osnovy a kritérií do prezentace a
tu představit rodičům, učitelům a další
veřejnosti. Na splnění úkolu byl pouhý
jeden měsíc.
Veřejná prezentace se konala v úterý 17.
května od 14.00 hodin v knihovně hlavní
školní budovy. Při prezentaci žáci
přítomné seznámili s formou výuky
finanční gramotnosti na naší škole.
Přítomní se tak mohli např. dozvědět, co
a jak často lidé přes internet nakupují,
jakou upřednostňují platbu, podle
jakých kritérií vybírají e-shop. Děti
vyhodnotily klady a zápory
internetového nakupování, pokusily se
odpovědět na dotazy. Knihovna byla
zaplněna do posledního místa. Pozvání
přijali rodiče, prarodiče, další příbuzní a
známí žáků, učitelé, přítomen byl i pan
starosta Karel Sklenička, zastupitelé i
dva hodnotitelé - zástupci Aisis, o.s. a
GE Money Bank.
Následoval týden napětí a očekávání
výsledků. V úterý 24. května přišla do
školy velmi radostná zpráva. Patříme
mezi první čtyři školy (ZŠ Hrádek, ZŠ
Lány, ZŠ Kralupy, 28. ZŠ Plzeň),
jejichž týmy získaly nejvyšší
ohodnocení. A co to znamená? Děti
pojedou od středy 8. června do pátku
10. června na třídenní letní školu
Rozumíme penězům do objektu Školy v
přírodě Sklárna u Žihle. Čekají je
finanční témata, příležitost získat
informace od odborníků,
teambuildingové aktivity. Veškeré
náklady na akci (ubytování, stravné,
lektorné, materiály, doprava) budou
hrazeny z fondu GE Money Bank.
Ráda bych poděkovala Vám všem, kteří
jste si našli chvilku času, přijali od dětí
pozvání, přišli do školy a dali dětem
příležitost představit své aktivity. Cením
si pracovního nasazení a nadšení většiny
žáků obou tříd, blahopřeji jim k úspěchu
a přeji příjemný pobyt na letní škole, kde,
věřím, budou naši školu dobře
reprezentovat.
Iveta Vrabcová, ředitelka školy

Škola v květnu
· 27. 4. - Žáci 1. – 4. třídy navštívili Dům kultury

·

·

·

·

·

·

ve Stochově, kde zhlédli představení Divadla
DUHA POLNÁ „Ferda mravenec v cizích
službách“. Hlavy čarodějnic, které vyráběli
žáci 6. třídy v hodinách Světa práce, spolu
s proutěnými košťaty z dílny žáků 8. a 9. třídy
odletěly ze školy, aby přistály na stromě před
hospodou Narpa a po nějaký čas ho zdobily.
V odpoledních hodinách se konal sběr starého
papíru. Odvezlo se ho celkem 2,34 tuny, škola
tak získala 1357,- Kč. Všem, kteří nám
přispěli, děkuji.
28. 4. - Děti ze školní družiny a mateřské školy
se společně pobavily při akci „Hop, zajíčku,
do pelíšku!“ Rozdělené do smíšených
družstev získávaly body za plnění rozličných
úkolů.
3. 5. - Žáci 7. a 8. třídy v dalším projektovém
dnu prošli devátou, předposlední lekcí
projektu Rozumíme penězům, zabývali se
problematikou spoření a investic.
8. 5. – Děti a učitelé školy se podíleli na
organizaci 39. ročníku Běhu vítězství
zámeckým parkem, 26 žáků školy se účastnilo
běžeckých závodů v jednotlivých kategoriích,
Adam Donda z 5. třídy obsadil úžasné 2. místo,
Eliška Černá z 6. třídy doběhla čtvrtá.
9. 5. - „Děti, dětem – aneb s odpady hravě“, tak
se jmenuje projekt, do kterého se zapojila 6.
třída s paní učitelkou Židkovou. Zrealizovali
první ze dvou návštěv dětí v mateřské škole,
při nichž mají malé kamarády naučit třídit
odpad. Při výuce formou hry jim pomohla
trička v barvách kontejnerů na třídění odpadů,
která oblékli šesťáci, a také trička s potiskem
různých druhů odpadu, která měli na sobě
předškoláci. Všechen odpad děti „uložily“
na správné místo a znaly i sběrná místa
v Lánech.
10. 5. - Dějepisná exkurze zavedla žáky
9. ročníku do Národního technického muzea
v Praze. V rámci projektu Enter pro ně
zaměstnanci Muzea připravili dvouhodinovou
pracovní dílnu „Rudolf II.“ Ve dvou skupinách
střídavě pronikali do tajů rozkladu světla
na barevné spektrum, skládali jednoduchý
dalekohled, měřili ohniskovou vzdálenost.
Odhalili i rozdíl mezi Keplerovým a
Gallileovým dalekohledem. Mnozí zúročili
v kontrolních otázkách znalosti z fyziky.
Dějepisné vědomosti pak prověřili při
posuzování stavebního stylu samotné budovy
Muzea, vyjádřili své estetické mínění. V závěru
dne navštívili i kino ve Slovanském domě, kde
měli možnost zhlédnout film dle vlastního
výběru.
11. 5. – Zapojili jsme se do veřejné sbírky ve

·

·

·

·

·

·

prospěch „Ligy proti rakovině“, tudíž jste
tento den mohli potkat hodně dětí s připnutou
žlutou kytičkou měsíčku lékařského. Prodalo
se celkem 121 kytiček a organizátorovi sbírky
Arcadia Praha, s. r. o. byl odeslán příspěvek
3 130 Kč. Peníze budou použity na nádorovou
prevenci, zlepšení kvality života
onkologických pacientů, podporu
onkologické výchovy, výzkumu a vybavení
onkologických center. Všem, kteří sbírku
podpořili, děkuji.
13. 5. – V návaznosti na praktické zkušenosti z
dopravního hřiště v Kladně, které žáci 4. třídy
navštívili 9. 5., se pod vedením lektora
Střediska volného času Labyrint věnovali
v dvouhodinovém bloku také dopravní teorii.
17.5. - V knihovně hlavní školní budovy se
k o na l a ve ř e j ná p r e ze nt a c e v ý s l e d k ů
dotazníkového šetření žáků 7. a 8. třídy na
téma „Internetové nakupování“ – více
v samostatném článku. Den otevřených dveří
přilákal k návštěvě školy 17 rodinných
příslušníků, odpoledních konzultací využili
rodiče 4 žáků.
25. 5. – Žáci 9. třídy si vyzkoušeli orientační
běh s mapou a buzolou lesem, na stanovištích
po trase plnili úkoly, předvedli si správné
rozdělávání ohně v přírodě. Šesťáci vyjeli na
Křivoklát, kde využili nabídky Informačního
vzdělávacího střediska Budy a zúčastnili se
výukového programu „Střední lesní
stopování“.
27. 5. – V punk-rockovém rytmu se otřásala
lánská sokolovna od 13.00. Žáci 5. – 9. třídy
měli příležitost naživo vidět a slyšet
šumperskou punkovou hudební skupinu
„Koblížci“, které dala většina z nich hlas
v lednovém hlasování o nejlepší kapelu v
soutěži Skutečná liga Junior. Lánští dětští
fanoušci si tak užili koncert nejlepších songů,
z nichž největší odezvu měl hit „Ty a já“ z alba
„Mars útočí“, ale také autogramiádu a focení
s muzikanty. Za zorganizování akce ke Dni
dětí děkuji občanskému sdružení Teenage
Music Runway, Koblížkům i komisi
pro školství, mládež a volný čas obce Lány pod
vedením pana Karla Pleinera.
V druhé polovině května proběhlo
ve 4. – 9. třídě 4. kolo on-line testování
čtenářské gramotnosti a znalostí anglického
jazyka s názvem Eskalátor. Testování
navazuje na dvě testování v loňském školním
roce a podzimní testování v letošním školním
roce. Škola i děti mohou sledovat vývoj
znalostí a dovedností získaných během dvou
let. Čtyři žáci z 8. třídy projevili zájem o účast
ve Scio-testování z matematiky, českého
jazyka a všeobecných studijních předpokladů.
Vyhodnocení testů by jim mělo pomoci se
správnou volbou typu střední školy.
V pondělí 13. 6. 2011 v 16.00 hodin se v
učebně 1. třídy v budově 1. stupně základní
školy koná schůzka rodičů budoucích
prvňáčků.
Iveta Vrabcová, ředitelka školy
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Okénko
do mateřské školy
Koncem dubna se každoročně naše děti aktivně
zapojují do oslav svátku čarodějnic ve školce.
I letos přiletěla 29. dubna školková čarodějnice
Marie Bradatá a řádila společně s dětmi.
Děti ze třídy „Kytiček“ připravily 4. května velkou
oslavu. Navštívily je babičky z lánského Domu
s pečovatelskou službou, se kterými společně
oslavily jejich svátek - Den matek. Děti měly
pro babičky připravené krátké kulturní
vystoupení a voňavý dárek.
Do ekologického projektu zapojily předškoláky
děti ze šesté třídy ZŠ. V pondělí 9. května zavítaly
do naší školky se zajímavým projektem „Děti
dětem aneb jak s odpady hravě“, zaměřeným
na ekologické třídění odpadu a jeho následné
zpracování.
V pondělí 16. května třídy “Kytičky“a „Sluníčka“
navštívily Sklárnu Nižbor, kde přímo v provozu
mohly vidět výrobu skleněných výrobků. Také
následná návštěva Hamousova statku ve Zbečně
byla pro děti velice zajímavá. Zde děti viděly
uspořádání zemědělské usedlosti za časů našich
babiček a prababiček.

V pátek 27. května děti oslavily svůj svátek
na modelářském letišti. Členové Modelářského
klubu Lány uspořádali ve spolupráci s mateřskou
školou oslavu svátku dětí trochu netradičně.
Součástí slavnostního odpoledne bylo i pouštění
všeho, co může létat, včetně ukázky letu modelů
letadel. Bohužel večer se počasí pokazilo, a tak
celý program pro děti nemohl být dokončen.
Ve večerních hodinách byla připravena stezka
odvahy a ohňostroj. Bohužel, větru, dešti
neporučíme, a tak se budeme těšit na podzimní
setkání za lepšího počasí. Část programu na děti
bude čekat v týdnu posledního školkování.
Děkujeme touto cestou členům Modelářského
klubu, maminkám a paním učitelkám z Mateřské
školy v Lánech za pečlivou přípravu této akce.
V pondělí 30. května do naší školky přijel klaun
Kristyán děti pobavit a přivezl s sebou
na vystoupení živá zvířata. Tento den k nám
zavítaly i děti z Mateřské školy v Tuchlovicích. Pro
mnohé děti bylo zážitkem uvidět zvířata v tak
těsné blízkosti.
Miluše Vaněčková, Jiřina Věrnochová

Děti navštívily Sklárnu v Nižboru
Součástí třídních programů v naší škole je
seznamování dětí s historií našeho kraje. Využili
jsme proto možnosti navštívit Sklárnu Nižbor,
které umožňují prohlídku jejich provozu. Do
Nižboru jsme dojeli smluvním autobusem a velmi
příjemné bylo, že jsme mohli i s autobusem
parkovat přímo v areálu sklárny. Zde se děti mohly
ještě před vlastní prohlídkou nasvačit. Provozem
nás vedla průvodkyně, která vysvětlovala vše, co

jsme viděli. Děti zaujatě sledovaly práci sklářů
přímo u pecí, odsekávání přebytečného skla nebo
broušení výrobků. Na památku dostaly všechny
děti malý skleněný dárek. Možnosti zúčastnit se
exkurze využilo i několik rodičů, kteří nás letos
ochotně doprovázejí a pomáhají s organizací
výletů.
Jiřina Věrnochová

Sezóna 2011 pro Aerobic Team Lány
Tato sezóna byla pro Aerobic Team Lány o něco
kratší, vzhledem ke zranění trenérky Báry
Ladrové. Několik závodů musel tým vynechat.
Dohromady se děvčata zúčastnila pěti závodů a z
každého si odvezla
pohár! Letos
poprvé závodila i
kategorie 8-10 let
se sestavou
Cirkus. Holčičky si
vybojovaly 4. a 3.
místo. Kategorie
12-15 let závodila
se sestavou Avatar.
Avataři získali 5.,
4., 3. a jednou 1.
místo. Nejstarší
skupina se
inspirovala legendárním zpěvákem a se sestavou
Elvis Presley obsadila dvakrát 3. místo a dvakrát
2. místo. Sestava Elvis Presley se během léta bude
zdokonalovat a v prosinci holky zkusí štěstí na

mistrovství republiky Aerobic Team Show 2011.
Držte jim palce.
Celý tým moc děkuje těm, kteří jakýmkoliv
způsobem týmu pomohli. Děkujeme všem
rodičům, kteří
jezdili na vlastní
náklady na závody.
Velký dík patří
p a n í Ta m a ř e
B e n d l o v é Kotvalové za
finanční pomoc.
Ta k é h o s p o d a
Narpa nám
finančně velmi
pomohla.
Na Lánských
l e t n í c h
slavnostech budete mít možnost téměř všechny
členky týmu vidět.
Václava Nováková

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 :
úterý
· 10:00 – 10:30 Cvičení s Rozárkou
pro děti od 1 roku
· 11:00 – 11:30 Cvičení s
Vendelínem s prvky zvířátkové
jógy pro děti od 2 let
· 15:15 – 16:00 Angličtina s Míšou
kroužek pro děti od 4 let bez rodičů
středa
· 09:30 – 12:00 Waldorfské
dopoledne probíhá venku s tímto
programem: přivítání, procházka
lesem, společná svačina, zpívánky
se skřítkem, pohádka a rozloučení.
Scházíme se na parkovišti proti
Ředitelství Lesní správy Lány.
· 10:00 – 10:30 Dovádění s
Pastelkou pro rodiče s dětmi
· 14:00 – 17:00 Výtvarné a
keramické dílny pro všechn
Čtvrtek
· od 10:00 do 10:15 Maňáskové
divadlo (1x 14 dnů)
Vybíráme z programu:
Srdečně Vás zveme na besedu „Náš
nepapánek/Náš jedlík“ ve středu
15. června od 15:00 do 17:00. Máte
doma dítě, kterému nechutná a u jídla
neposedí? Nebo naopak ho od jídla
musíte odhánět? Budeme si povídat s
výživovou poradkyní a letorkou STob
OBezitě Romanou Horovou.
Pojďte s námi v úterý 21. 6. do mateřské
školky. Sraz je v 9:45 v Domečku.
Bublifuk párty (vaříme domácí
bublifuk) v úterý 28. června a ve čtvrtek
30. června, vždy dopoledne.
Balónková párty (zvířátka z balónků) ve
středu 29. června dopoledne.
Prázdninovou otevírací dobu najdete
na www.naselany.cz.

Lánský den plný her se vydařil
Slunečné odpoledne a dětské hřiště plné
rozesmátých dětí, takové bylo odpoledne
5. června na Lánech. A výtěžek ze 6.
Lánského dne plného her 16.145,- Kč je
skvělou tečkou za vydařeným dnem. Za
tyto finanční prostředky občanské
sdružení Naše Lány pronajme mobilní
toaletu na období červen-září (17 týdnů,
1 týden stojí 1000,- Kč), která bude na
dětském hřišti v Lánech. Děkujeme
všem účastníkům a především
pomocníkům a účinkujícím Lánského
dne plného her.
Jana Drastilová, o.s. Naše Lány

LÁNSKÝ ZPRAVODAJ | Červen 2011 | Strana 6

Opravené paraplíčko dalším
cílem vycházek
Několik desítek Lánských se v neděli 8.
května, v den šestašedesátého výročí
osvobození a konce 2. světové války, sešlo
u hájoven naproti lesní správě.
Zúčastnili se slavnostního odhalení
zrekonstruovaného památníku vojákům
Rudé armády, kteří byli v tamním táboře
vyznamenáni za zásluhy. Tzv. Paraplíčko
opravili členové Občanského sdružení
Lány a Vašírov – zdravý prostor pro život
a místní TOP 09.
Bylo to velmi příjemné setkání
ve slunečném odpoledni nad dalším
střípkem lánské historie. Pan Václav
Vodvářka všem přiblížil atmosféru
onoho jara 1945. Mladí hasiči z místního
dobrovolného sboru drželi u památníku
čestnou stráž. Připravili jsme prezentaci
fotografií z rekonstrukce a instalace
památníku, kterou si návštěvníci
prohlíželi již v neformální náladě
u zapáleného ohníčku a pečených vuřtů.
A co je na Paraplíčku nového? Původní
již zrezivělou tabulku nahradil
pískovcový blok s tesaným nápisem.
Chrání jej replika původní dřevěné
stříšky na trámkové stojně - paraplíčka.
Opravený plůtek má jen dočasnou
úlohu, nahradí ho živý plot z habrů
vysázených vloni. Historickou tabulku
jsme předali panu Jungmannovi
z Rynholce, jehož dědeček byl jejím
autorem.
Nezbývá než poděkovat obci za finanční
spoluúčast, aktivním členům sdružení
Zdravý prostor pro život a místní
organizace TOP 09 za bezpočet hodin
dobrovolné pomoci. Ono stojí
za ocenění, když o víkendu místo
krkovičky na grilu a sklenky vína s přáteli
na zahradě přijdete v montérkách do lesa
třeba kopat půlmetrovou jámu
na základy ...
Všechny lánské občany zveme
na procházku k rybníku Pánovka. Cestou
nemůžete Paraplíčko minout. Zmíněné
fotografie z rekonstrukce jsme dočasně
umístili na plůtek, dokud neoprší…
Jirka Luska, Roman Havelka,
Přemek Vlček, za sdružení Zdravý
prostor pro život a místní TOP 09

Letní kino
MO TOP 09 vás srdečně zve na druhé
letní promítání pod širým nebem.
V pátek 24. června ve 21:00 hodin
ve Vašírově u kapličky. Na programu
pásmo pohádek a česká komedie Léto
s kovbojem. Dobrovolné vstupné:
jakékoli balení psích sucharů pro útulek
v Pecínově.

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
130. výročí založení lánského sboru hasičů - důvod k oslavě
i k zamyšlení
A to je právě případ lánských hasičů. V létě roku
1881 byl z popudu poručníka křivoklátského
panství J.J. Emila z Fürstenberku a střídajících se
starostů obce rolníků Jana Frolíka a Jana Breníka
ustanoven přípravný výbor k založení Sboru
dobrovolných hasičů v Lánech. To se stalo
18. prosince téhož roku na první valné hromadě.
Sbor měl v té době 21 činných členů z Lán a
Vašírova. Když jsem si prohlížel dokumenty
z oslav předchozího desetiletí, upoutala mě první
věta zahajovacího projevu „rozhodli se moudří
občané chránit lépe životy a majetek bližních...“.
Kdo byli ti moudří? Blíže se o nich a jejich
následovnících dozvíte již 14. června na vernisáži
k dějinám lánského hasičstva v lánském museu.
Tolik k té dávnější historii.
Když se ohlédneme o deset let nazpět, uvidíme
hasičskou zbrojnici s opadávající omítkou,
zpuchřelými okny a dveřmi, šatnu s kuchyňkou i
schůzovní místností v jednom nevyhovujícím
prostoru. A vybavení? Objížděli jsme rušená
pracoviště a škemrali o vyřazené přilby, dýchací
přístroje a o mnohé další.
Ale teď veseleji. Lánská hasičárna má nový kabát,
okna, dveře. V květnu byla péčí obce instalována
nová vrata a obec zčásti přispěla i na rekonstrukci
společenské místnosti. To by ale nešlo bez desítek
hodin odpracovaných především členy zásahové
jednotky, ale i mladými hasiči. A muselo se
finišovat, aby vše na tu slávu připraveno bylo!
A vybavení? Máme dva automobily s cisternami.
Proč dva? Jsme na okraji rozsáhlého lesního
komplexu, kam se v případě požáru silniční
cisterna nedostane. Proto ona terénní Tatra 148.
Jedná se ale už o „babičku“, která vyžaduje
mnoho péče. Nemůžeme ji tedy využívat tam,
kam může silniční vozidlo LIAZ 101. Nehledě na
to, že jedna cisterna často slouží i k zásobování
vodou zasahujících vozidel. Své vykoná i
mikrobus. Postupně se lepší i výzbroj a výstroj
jednotky.
A teď k hasičům. Náš sbor má 42 aktivních členů,

z toho čtyři ženy a deset mladých hasičů. Pět členů
již patří mezi důchodce, a tak tíha práce leží
na 23 členech zásahové jednotky. Sboru chybí
generace padesátníků a také ona drobotina, která
nastoupí po mladých hasičích.
Ale i tak se bez hasičů neobejde žádná
významnější společenská akce. A tady už začínají
problémy. Každý výjezd hasičského auta a ukázka
umění znamená spotřebu pohonných hmot. A to
v době napjatého rozpočtu sboru není něco, nad
čím bychom mohli jen tak mávnout rukou. Proto
chápeme i ty představitele pozvaných hasičských
sborů, kteří by v rámci oslav 130. výročí založení
našeho sboru rádi předvedli v Lánech svoji
techniku, ale jejich finanční situace to
nedovoluje.
S nostalgií sice vzpomínáme, že se tu před deseti
lety prezentoval hasičský tank celý den, ale i tak se
nám podařilo zajistit moderní hasičskou
techniku, kterou jste mnozí z vás ještě neviděli.
Sice jsme před deseti lety nemuseli hledat
někoho, kdo by zaplatil vyznamenání, protože
platilo, že jde o ocenění za práci, a nikoliv koupi.
Abych byl dobře pochopen, to je stížnost na nové
principy. Ostatně stejně to pochopil i starosta
obce pan Karel Sklenička, když rozhodl, že
úhrada za vyznamenání našich hasičů nepůjde na
vrub rozpočtu sboru. Takže není vše jen
ke stýskání. Věřím, že oslavy k výročí založení
sboru budou důstojné a pro diváky přitažlivé.
Oslavy začínají v 10:00 hodin v sobotu
25. června 2011 v prostoru lánské hasičské
zbrojnice. Dopoledne vystoupí pěvecký sbor
Chorus Laneum, historii připomenou
Ostrostřelci z Rakovníka. Odpoledne si na své
přijdou milovníci hasičské a záchranářské
techniky, pro děti bude diskotéka, hry a
soutěže. V odpoledních hodinách bude hrát
kapela pana Slavíka a večer přeladíme na
country vlnu. Co nejsrdečněji Vás všechny zvu.
Starosta sboru JUDr. Václav Picka

Gulášek se letos opět vydařil
Letošní Bogrács gulyás párty se setkala s mnohem
větším ohlasem než při prvním ročníku. Kotel
guláše se vyprázdnil prakticky během hodiny a
všichni si kuchařské umění mistra Ernesta Kosára
nemohli vynachválit. Pak se již tradičně celou noc
hlídal král, a to úspěšně.
„V letošním roce jsem zvolil trochu jinou variantu
guláše, do kterého tentokrát přibyly i fazole. Ohlas
byl slušný a prázdný kotel svědčil o tom, že
strávníkům chutnalo," konstatoval spokojeně
Ernest Kosár, který se opět za volební sdružení
Společně pro Lány a Vašírov chopil přípravy
chutné krmi.
Ačkoli noc nebyla z nejteplejších, i tak se na
náměstí před Narpou sešlo velké množství
gourmetů, kteří si kotlíkovou pochoutku

s nádechem maďarské exotiky nechtěli nechat ujít.
Gulášek zmizel během hodiny a mohlo začít
střežení máje. Hospoda se přizpůsobila svou
otevírací dobou, a tak se poslední vytrvalci
přesunuli na hlídku ven před Narpou až někdy
kolem páté hodiny ranní. Celou noc se o dobrou
náladu staral se svou kytarou nezničitelný Zbyněk
Slavík, podporován osvědčenými pěveckými esy
z našich řad. Patří mu za to velký dík. Hlídka pak
skončila o půl deváté ráno, kdy jsem rozvážel
poslední vytrvalce do jejich domovů.
Letošní Bogrács gulyás párty, kterou už podruhé
uspořádalo volební sdružení Společně pro Lány a
Vašírov, se tedy vydařila a nám nezbývá než se těšit
na další ročník.
Karel Pleiner
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NÁZORY A KOMENTÁŘE

Lánští soupeřili ve Zbečně

Dobrý den, jmenuji se Benji Kratochvíl, jsem pes,
je mi skoro deset let a štěkám. Omlouvám se,
pokud tím ruším své okolí, ale jsem prostě pes.
Moji lidé si mě koupili ještě když jsme bydleli
v paneláku. Odsud jsme se odstěhovali a teď mám
svoji malou zahrádku. I když jsem malého vzrůstu,
páníčkové se mnou chodí ven, abych se proběhl a
očuchal rohy, protože to mě hodně baví. Nosí
s sebou takové nenápadné mikroténové sáčky
po kapsách, aby mohli po mě uklízet moje
hovínka.
Jsem šťastný, pohybu mám dost a páníčkové mě

mají rádi. Přesto štěkám. Jsem prostě pes.
Kozy mečí, ovce bečí, každý z nás má svoje projevy,
svoje zvuky. Lidé mluví, smějí se, křičí. Jsme tu,
protože tu chceme být, a komu se to nelíbí, ať jde
tam, kde nikdo nemluví, neštěká, auta nejezdí a
prasátka nesmrdí. Nevím, kde to je, ale přeju mu,
ať si tam krásně žije. My si tu žijeme krásně.
A pokud má kdosi podezření, že někdo některého z
mých psích kamarádů trápí, ať to ohlásí policii. To
se tak dělá ....
Kateřina Kratochvílová, majitelka psa

První, co mě napadlo po přečtení článku paní
Lustigové o životě psů v ulici, kde žiji 21 let, byla
otázka, co dává stěžovatelce právo říkat, jak který
pes žije a jak ho mají jeho majitelé rádi. Přece neví,
jak své psy chováme, jestli mají boudu nebo jsou
venku. V naší ulici má psa skoro každá rodina
vyjma paní Lustigové a nikdy jsem nezažila, že by
se někdo o svého psa nestaral. Z článku ale
vyplývá, že nejenže se nestaráme, ale ještě své psy
zanedbáváme. Paní Lustigová uvádí, že pes,
kterého mají jeho páni rádi, neštěká. Já jsem si na
internetu našla, že štěkot je přirozený projev
zdravého a spokojeného psa. Většina majitelů
chová psy na hlídání domu. Když ke mně přijde cizí
člověk, můj pes štěká. Hlídá si své teritorium a
myslím, že každý majitel psa tohle ví. Když přijdu k

plotu a budu mluvit se sousedem, jeho pes bude na
mě taky štěkat a já nějak nechápu, proč by to mělo
být jinak. Takže můj pes prostě štěkat bude, ať se to
jeho okolí líbí nebo ne. A ještě k nedělním siestám.
Většina lidí chodí do práce a třeba trávu sekají o
víkendu, to samé platí o řezání dříví. Jindy prostě
není čas. A trávu seká každý majitel trávníku.
Všichni v ulici máme v létě otevřená okna, všichni
sedíme na zahradě a můj vnuk, kterému je
18 měsíců, spí venku docela bez problémů.
Takže bych chtěla nakonec říct, že dobré
sousedské vztahy jsou moc pěkná věc, ale jsou lidé,
s kterými prostě dobré být nemohou.
Jana Krejčová

Redakce Lánského zpravodaje děkuje občanům za
příspěvky k tématu společného soužití se
čtyřnohými miláčky a jejich majiteli. Myslíme si, že
je vždy zapotřebí velká dávka tolerance a zároveň i
ohleduplnosti a dostatečné péče nejen o zvířecí

kamarády. Chtěli bychom vás požádat, abyste
konkrétní sousedské problémy řešili osobní cestou
a dali prostor dalším tématům.
Martina Hořejší

SPORTOVNÍ DĚNÍ V LÁNECH
Dvakrát zlato pro lánské volejbalisty
Letos již třetím ročníkem pokračovala amatérská
volejbalová liga AVL Volley, která sdružuje několik
smíšených družstev z okolních regionů.
Volejbalový oddíl TJ Sokol Lány, který je jedním z
organizátorů ligy, obhajoval vítězství z minulého
ročníku. Liga začíná vždy na podzim a v jarních
měsících se dohrávají poslední zápasy. Družstva
Kladna, Tuchlovic, Družce, Stochova, Nového
Strašecí a Lán sehrála ve dvou kolech vzájemné
zápasy podle platných pravidel
Českého volejbalového svazu.
Po kvalitních výkonech všech
družstev si Lány obhájily první
příčku a putovní pohár ligy
zůstává doma. Druzí skončili
Sokolové z Nového Strašecí a
třetí SOSáci ze Stochova.
Kompletní výsledky jsou k
nahlédnutí
na
www.avlvolley.cz.
Antuková sezóna už je také v
plném proudu a lánští volejbalisté nezahálejí. Vzhledem k
rekonstrukci sportovního
areálu Kolečko na Křivoklátě
byl květnový turnaj rádia Relax
– Relax Cup - přesunut do Lán.

Osmého ročníku turnaje se zúčastnilo 15
družstev. Při skvělé sportovní atmosféře bojovala
čtyřčlenná smíšená družstva o postup.
Probojovaly seLány, Křivoklát a Tuchlovice. Zlato
získalo družstvo TJ Sokol Lány a putovní pohár z
nižborské sklárny bude již podruhé nést jméno
vítězů z Lán.
Martin Zelenka,
vedoucí volejbalového oddílu

V sobotu 30. dubna 2011 jsme vyrazili
s malými hasiči na závody v Požárním
útoku do Zbečna k Berounce. Celkem
bylo 31 družstev a v naší kategorii 11
družstev. Družstvo ve složení Picka
Adam, Zika Sváťa, Ždímal Matěj,
Smolík Jakub, Jordák David a Štýbr
Václav. Bohužel sedmý člen do družstva
nám scházel z důvodu nemoci. Proto
jsme poprosili rynholecké kolegy a oni
nám zapůjčili jednoho člena. Museli
jsme však udělat změny v sestavě a
přeházet klukům posty, na něž jsou
zvyklí a které umí nejlépe. To se
podepsalo na jejich výsledku. Kluci se
umístili na šestém místě. Snad bude
příště přát víc štěstí a posuneme se o
nějaké to místo nahoru.
Petr Králíček,
Sbor dobrovolných hasičů Lány

Děti soupeřily o železného
Soptíka
Na neděli 22. května jsme dostali
pozvánku do Hřebče, kde se koná
obdoba Železného hasiče (mezinárodní
soutěž o nejlepšího hasiče), Železný
Soptík, tedy soutěž pro děti.
Začíná se roztažením hadice na 20 m,
následuje běh s hasicím přístrojem
na vzdálenost 10 m, pokračuje se během
v délce 15 m a údery kladivem 3 kg
v bucharu a během s dvěma barely o váze
10 kg na vzdálenost 10 m. Končí se
finišem v délce 20 m do cíle.
Celkový čas se započítá jednotlivci a
potom i v součtu všech jednotlivců
do družstva. Naše družstvo soutěžilo
ve skupině starších (11-15let) ve složení
D. Jordák, A. Picka, J. Kdýr, S. Zika,
V. Štýbr. Vendovi Štýbrovi je sice teprve
8 let, ale statečně se popral s disciplínami
starších kluků. Nakonec družstvo
obsadilo 5. místo a v soutěži jednotlivců
byl na 1. místě David Jordák, a vyhrál tím
soutěž Železný Soptík. Gratulujeme a
přejeme více takových úspěchů.
Petr Králíček,
Sbor dobrovolných hasičů Lány

Memoriál v nohejbale
V sobotu 7. května 2011 proběhl již 12.
ročník Memoriálu Karla Sláničky.
Turnaje se zúčastnilo 11 mužstev, která
spolu hrála systémem každý s každým.
To vyžadovalo velkou fyzickou námahu
každého jednotlivého závodníka.
Vítězství obhájilo mužstvo z Prahy, druzí
skončili Sasáci z Rynholce a třetí
Vejprask z Braškova. V individuální
soutěži, v hodu na branku, zvítězil p.
Šimek z Braškova a v kopu na terč S.
Havlík z Rynholce.
Pavel Slánička
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Ze Sokola
· Turnaj v sedmiboji se koná již 25.

·

·

·

·

června (nikoliv 2. července, jak byl
původně plánován), ale přihlášky se
již nepřijímají. Je plně obsazen.
Sobotní cvičení od 9:00 hodin se bude
konat ještě 11. a 18. června a tímto
datem skončí.
Ženy lačné pohybu i během prázdnin
budou mít možnost chodit cvičit vždy
v úterý od 20:00 hodin.
Započali jsme s výstavbou pétanquového hřiště. Po realizaci odborných
prací sjednanou firmou bude potřeba
chlapských sil. K brigádám vyzveme
místním rozhlasem a oznámením
ve vývěsce.
Koncem prázdnin budeme provádět
generální úklid sokolovny. Každý
bude mít možnost splnit svoji
brigádnickou povinnost vůči
organizaci – odpracovat 3 hodiny
ročně. Termín brigád vyhlásíme
v místním rozhlase.

Máme lánského šachového
mistra!
Ve středu 11. května 2011 bylo
na Obecním úřadu v Lánech provedeno
vyhlášení konečných výsledků
šachového turnaje o mistra Lán.
Dlouhého zimního klání se účastnilo
13 zájemců. Ceny prvním šesti
šachistům předával starosta obce Karel
Sklenička společně s místostarostou
JUDr. Ernestem Kosárem. První místo
obsadil favorizovaný M. Přibyl a
konečné pořadí šachového turnaje je
následující:
1. M. Přibyl
2. M. Pucholt
3. M. Koblic
4. Pavel Slánička
5. Sofie Přibylová
6. Viktor Přibyl
Pavel Slánička

SPORTOVNÍ DĚNÍ V LÁNECH
Z lánských tenisových kurtů
Na kurtech Tenisového klubu Lány začala další
hlavní sezona. Po zimě, kdy Tenisový klub Lány
zajišťuje provoz sauny, začala sezona tenisová.
A tím i možnost zahrát si tenis na jakékoliv úrovni
pro všechny zájemce.
Tenisový klub Lány má několik nových členů jak
dospělých, tak i dětí. V současnosti má více než
130 členů.
V letošní sezoně máme v pravidelných tenisových
soutěžích tři družstva dětí. Jsou to družstva
minitenisu (děti 6-7 let), babytenisu (8-9 let) a
mladších žáků (10-12 let).
Sezóna je zhruba v polovině a naše družstva
dosáhla těchto výsledků:
minitenis:
TK Lány – LTC Slovan Kladno 2:7

TK Lány – SK Tenis Kladno
3:6
babytenis:
TK Lány – SK Tenis Kladno
10:0
TK Lány – SK Kročehlavy
8:2
Mladší žáci:
TK Lány – LTC Slovan Kladno 2:7
TK Lány – LTC Slaný
3:6
TK Lány – TK Stochov
6:3
Mimo tenisové zápasy družstev se na našich
kurtech konaly také dva dětské turnaje, obou se
zúčastnilo přes 20 dětí. V sobotu 25. června
budeme pořádat ještě turnaj Lány Open
ve dvouhře – pro všechny lánské občany turnaj
Lány Open, na který vás srdečně zvu.
Petr Moravec, předseda Tenisového klubu

Letošní Běh v parku se vydařil
Krásné počasí určitě přilákalo do zámeckého
parku 8. května 2011 na tradiční Běh vítězství
velké množství závodníků i diváků. Všichni
organizátoři a pořadatelé dobře znají svoje úkoly,
a tak vše klapalo jako po drátku. Ke slavnostní
atmosféře celého závodu určitě přispěla i osobní
účast paní Lívie Klausové, která předávala ceny v
hlavní kategorii. Letos se sešlo celkem 326
závodníků v závodních tratích a 118 v běhu pro
zdraví. Nejpočetněji byla zastoupena kategorie
předškolních hochů (celkem 30 závodníků) a
hned za nimi kategorie mužů od 50 do 59 let
(celkem 25 závodníků). Naopak nejméně byly
zastoupeny kategorie starších žákyň a
dorostenecké kategorie. Že by právě tyto věkové
kategorie byly nejlínější?
A co Lánští? V soutěžních kategoriích jich
závodilo 57, nejvíce byly zastoupeny ročníky
1999 až 2004. Lány mají tři zlaté medailisty!
Vynikající čas zaběhla Adélka Zelenková, která se
ve své kategorii umístila na prvním místě s časem
12,4 a hned za ní Adélka Klimešová s časem 13,8
vteřin. Ve třetí kategorii skončila jako pátá
Andrea Štrosová, které ušlo 3. - 4. místo jen o 5
desetin vteřiny. Daniel Vlček bodoval jako vloni a

získal 2. místo ve čtvrté kategorii. Držitelem
druhé lánské zlaté medaile je Lukáš Dolák v osmé
kategorii. V desáté kategorii mladších žáků
vybojoval druhé místo Adam Donda. Hodně se
pyšníme vítězstvím Jana Merunky v kategorii
mužů 70 let a starších. Všem lánským vítězům
blahopřejeme. Organizační výbor děkuje všem,
kdo jakkoliv pomohl s organizací nebo přispěl
finančně nebo materiálně. Již nyní zveme všechny
na jubilejní 40. ročník Běhu vítězství v příštím
roce!
Václava Nováková

Poslední fotbalové zápasy
SK Lány - Zavidov 3:1 (2:1)
S lídrem soutěže sehrály Lány v první půli vyrovnaný zápas. Hosté byli
místy fotbalovější, ale od 3. minuty už prohrávali, když se po střele Humra
M. prosadil hlavou Reichl. V 23. min. bylo vyrovnáno po pěkné akci
Zavidova, vzápětí pálil těsně vedle Švolba a stejný hráč se v 35. min.
parádně trefil z 30 metrů - 2:1. V druhé půli už byli domácí lepším týmem, na
3:1 zvýšil v 69.min. hlavou Ondra Humr po centru Švolby a další tutovky
Lány v závěru ještě zahodily.
Komentář trenéra Milana Dvořáka: Tyhle zápasy mám rád, o něco v nich
jde a mají náboj. Bylo to dobré utkání ve vysokém tempu, výhra nás potěšila.

Hředle - SK Lány 0:5 (0:1)
Domácí hráli od začátku velmi dobře a byli nebezpečným soupeřem,
dvakrát se dostali do vyložených šancí. V 17. min. proměnil Švolba penaltu
za jasný faul na Kubičku a postupně přebíraly aktivitu Lány, oslabené o 5
hráčů základní sestavy. Druhá půle už se hrála na jednu branku.
Komentář trenéra Milana Dvořáka: Měl jsem z utkání obavy, sestava byla
hodně zdecimovaná, ale kluci zápas zvládli, i když nepřesností je v naší hře
pořád příliš.
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