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Slovo na úvod
Za starých časů býval březen Měsícem
knihy. Dnes se knihy už moc nenosí, jaksi
vyšly z módy. Máme počítače, internet,
dévédéčka, tři-dé filmy. A tak už si pár let
pomalu zvykáme na to, že březen není
Měsícem knihy, ale Měsícem internetu.
Jenže každá mince má dvě strany a
knížky mají proti novodobým médiím
přece jen určitou přidanou hodnotu.
Mne provází od doby, kdy jsem začínal
louskat první písmenka, až do mých dnes
již více než padesáti zim. Strávil jsem s
nimi spoustu hodin a nikdy jsem toho
času nelitoval. Zažil jsem úžasná
dobrodružství, vysnil si nádherná místa,
lidi, navštívil vzdálené planety. Vše díky
vlastní fantazii. Tu při sledování filmu
nepotřebuji, tvůrci mi všechno
naservírují po lopatě. Prostředí,
hrdinové, děje, všechno je jasně dané.
Prostor pro vlastní fantazii rovná se nula.
A ještě jednu schopnost knížky mají. Dají
vám slova a schopnost používat jazyk.
Stále častěji při používání naprosto
běžných slov mateřského jazyka
narazím na někoho, kdo je prostě nezná.
I to je důsledek nedostatečného obcování
s knihou. Stejně jako zoufalé pravopisné
chyby, které hodně čtoucího člověka
prostě na první pohled praští do očí. Jako
třeba když napíšu: Kobily běželi. Každý
občas udělá chybičku (kromě profesora
Vodvářky, samozřejmě), protože čeština
je jazyk sice krásný, leč nesnadný. Ale
pravopisné skvosty, s nimiž přicházím
denně do styku, často u lidí honosících
se vysokoškolskými tituly, jsou strašné a
svědčí o nesečtělosti jejich autorů.
Ale snad se blýská na lepší časy a trochu
za to může ta mnou tolik zatracovaná
výpočetní technika. Zase v autobusech,
tramvajích a v metru potkávám čtoucí
lidi. Jen ta jejich kniha už není papírová,
ale elektronická. Ale je-li tohle cesta, jak
dostat literaturu zpět do našich životů,
zaplať bůh za tuhle vymoženost.
Já jako staromilec zůstanu u svých
regálů s tunami knih, protože pro mne
mají zvláštní kouzlo. A stejně jako letos
se v příštích letech půjdu v březnu do
Muzea T.G.M. s rozkoší prohrabávat
starými knihami ...
Karel Pleiner

Obecní zastupitelé schválili rozdělení dotací pro rok 2012
Pro rok 2012 je v rozpočtu obce rezervována částka 610.000,- Kč na podporu sportovních a zájmových
organizací. Možnosti ucházet se o příspěvek na činnost, akce nebo investice do svého majetku využilo 16
organizací. V součtu požádaly o částku 959.200,- Kč. Letos je nováčkem sdružení Mládež sobě, které má
zájem o vznik klubovny pro mladé v Lánech. Zastupitelé rozhodli o rozdělení podpory z rozpočtu obce
následovně:

Žadatel – název organizace:

Celková
plánovaná výše
rozpočtu
žadatele 2011
(v Kč)

Celková výše
požadované
dotace (v Kč)

Podíl požadované
dotace na
celkovém
rozpočtu
organizace (v%)

Přiznaná výše
dotace (v Kč)

Český zahrádkářský svaz – základní organizace Lány

20 300,-

10 000,-

49,2

5 000,-

2.

Naše Lány, o. s.

388 000,-

30 000,-

7,7

30 000,-

3.

Modelářský klub Lány a okolí

230 400,-

40 000,-

17,36

25 000,-

4.

Náš Vašírov, o.s.

21 200,-

13 000,-

61

7 000,-

5.

Vlastenecko dobročinná obec Baráčníků Lány - Vašírov

6 000,-

3 000,-

50

3 000,-

6.

Fiat Multipla klub ČR

130 560,-

54 200,-

41,5

4 000,-

7.

Smíšený pěvecký sbor Chorus Laneum

45 000,-

30 000,-

66

20 000,-

8.

Lány a Vašírov – zdravý prostor pro život

15 000,-

5 000,-

30

5 000,-

9.

Sportovní stáj Lány – Vašírov, o.s.

595 000,-

150 000,-

25,21

10 000,-

10.

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

68 000,-

6 000,-

8

3 000,-

11.

Hokejový klub HC Lány

245 000,-

163 000,-

66,5

120 000,-

12.

Tenisový Klub Lány

183 000,-

30 000,-

16

20 000,-

13.

Sportovní klub Lány - Fotbal

306 000,-

224 000,-

73

157 000,-

14.

TJ Sokol Lány + DS Tyrš

670 000,-

170 000,+ 20 000,-

28

170.000,+ 20 000,-

15.

Český včelařský svaz – základní organizace Lány

12 000,-

5 000,-

36

5.000,-

16.

Mládež sobě, o.s.

20 000,-

6 000,-

30

6 000,-

1.

Usnesení z veřejného zasedání
Zastupitelstvo obce na veřejném zasedání v
pondělí 26. března 2012 schválilo:
· Smlouvu o zřízení věcného břemene pro
společnost ČEZ Distribuce, a.s. Děčín na
pozemku par.č. 185/108 v katastrálním území
Lány na uložení kabelového vedení a na
pozemcích par.č. 185/141, 208/26 a 209/1 v
katastrálním území Lány na uložení kabelového vedení nízkého napětí a vysokého napětí.
Zastupitelstvo obce uložilo starostovi obce
podepsat tuto smlouvu.
· Směnný bezúplatný převod pozemků
oddělených geometrickým plánem č. 823 187/2009 v katastrálním území Lány a
geometrickým plánem č. 164-5974/2010 v
katastrálním území Vašírov do majetku
Středočeského kraje. Zastupitelstvo obce
uložilo starostovi obce podepsat tuto smlouvu.

· Rozpočtovou změnu č. 2/2012 týkající se

dotace na rekonstrukci mateřské školy.
· Převod nevyčerpaných finančních prostředků

·

·

·

·

z roku 2011 v celkové výši 103.553,78,-Kč do
rezervního fondu Základní školy Lány.
Úhradu provozních nákladů na závodní
stravování zaměstnanců školy základní a
mateřské z provozních prostředků rozpočtu;
Převod nevyčerpaných finančních prostředků
z roku 2011 ve výši 838,73 Kč do rezervního
fondu Mateřské školy Lány.
Pronájem zubní ordinace v Školní č.p. 418,
L á n y M U D r. M a r c e l o v i O r š u l í k o v i .
Zastupitelstvo obce uložilo starostovi obce
podepsat smlouvu o nájmu.
Přijetí daru ve výši 3.398,- Kč od občanského
sdružení Naše Lány pro Mateřskou školu v
Lánech na pořízení knih.

Kontejnery na bioodpad
budou přistaveny ve dnech 13.,14. a 15. dubna 2012 na tradičních místech - v ulici Lesní, u
rybníka, u hřbitova a ve Vašírově . Prosíme občany, aby odpad volně vkládali bez plastových či
papírových pytlů a jiných nádob!
Kontejnery budou odvezeny v sobotu ráno k vyprázdnění a znovu přistaveny na původní stanoviště.
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Poděkování
Děkuji všem občanům, kteří se v zimních
měsících starali o úklid chodníků před
svými domy a tím pomohli se zajištěním
schůdnosti obecních chodníků, přestože
to již není jejich povinnost.
Karel Sklenička, starosta obce

Užitečné kontakty
Lékárna, ulice Ke Hřbitovu čp. 174,
tel.: 313 513 970, e-mail:
lekarna.lany@seznam.cz.
Dětský lékař MUDr. Petr Cibulka,
ordinace Lány tel.: 313 502 425,
ordinace Nové Strašecí tel.: 313 572 743.
Praktický lékař MUDr. Jakub Volf,
objednávací služba: 736 771 812.

Městská policie informuje
Telefon na hlídku městské policie:
602 395 312
Odpoledne 11. března 2012 si Policie ČR
vyžádala součinnost strážníků při
ošetření psychicky nemocné ženy.
Protože se agresivita pacientky neustále
zvyšovala, nezbylo, než použít
donucovací prostředky a ženě nakonec
přiložit pouta. Ošetřující lékař na místě
rozhodl o umístění nemocné ženy do
specializovaného zdravotního zařízení.

Virtuální prohlídka Lán

Virtuální prohlídka Lán
Pozorní návštěvníci webových stránek
obce si asi povšimli, že na titulní stránce
www.obec-lany.cz se objevila nová
nabídka – panoramatické fotografie
umožňující virtuální prohlídku Lán.
Tuto zajímavou službu pro Lány
připravil nový spoluobčan pan Artem
Goncharov, který panoramatické
fotografie za příznivého podzimního
počasí pořídil a zpracoval je do podoby
umožňující virtuální prohlídku Lán,
kterou dal zdarma k dispozici obci Lány.
Tuto službu jistě ocení také budoucí
návštěvníci plánující návštěvu naší obce.
Karel Sklenička, starosta obce

Výběrové řízení na pracovní
pozici na obecním úřadu
Obec Lány, vyhlašuje výběrové řízení na
obsazení pracovní pozice
ÚČETNÍ/MATRIKÁŘKA .
Předpokládaný termín nástupu
1.května 2012. Bližší informace o
podmínkách výběrového řízení jsou
zveřejněny na www.obec-lany.cz nebo
na úřední desce obecního úřadu Lány.
Přihlášky je možné zaslat do 20. dubna
2012.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Co se děje na radnici
· V březnu proběhlo výběrové řízení na dodávku

stavební části rekonstrukce mateřské školy,
kterého se zúčastnilo 5 firem. Vítězem se stala
kladenská firma MAO a.s. s cenou 4 300 000,Kč. Firma zahájila práce v pondělí 2. dubna. Ve
výběrovém řízení byl také vybrán jako stavební
dozor pan Ing. Oldřich Novák z Lán.
· Výsledkem dotačního řízení, ve kterém žádala
obec o podporu výstavby čističky odpadních
vod ve Vašírově, je 104. místo. Tento projekt
nebude podpořen a zastupitelé budou dále
zjišťovat další možnosti odkanalizování
Vašírova.
· Zastupitelé se zabývali opakovanou žádostí
Středočeského kraje o bezúplatný převod
pozemků pod obchvatem – silnicí II/236 Lány,
z II.etapy, 2.části. Diskutovali o možnostech
směny pozemků pod obchvatem za pozemky
pod páteřními komunikacemi v obci – ulic
Křivoklátská, Berounská, Zámecká, Lesní, o
kterých jednal starosta Karel Sklenička na
Krajském úřadě Středočeského kraje. Obec
dlouhodobě usiluje o převod zmíněných ulic

do svého vlastnictví, aby mohla pokračovat v
dopravních opatřeních vedoucích ke zklidnění
dopravy v obci.
· Zastupitelka Martina Hořejší připravuje 8.
ročník Lánských letních slavností. V průběhu
března oslovila sponzory a s užším týmem
spolupracovníků – Milan Dvořák, Jana
Drastilová, Ivana Píšová, Andrea Klimešová,
Ilona Víchová připravují program, ve kterém
budou některé novinky, ale i tradiční účastníci.
· Na začátku měsíce března dlouhodobě
onemocněla účetní Obecního úřadu paní
Charousková. Tato skutečnost ovlivnila mj.
kontrolu auditu obce a dočasně omezila
některé služby obecního úřadu. Starosta
požádal o výpomoc se zpracováním mzdové
agendy paní Věru Svobodovou, členku
kontrolní komise obce. S účetní agendou obce
pomáhá paní Valerová z o.p.s. Rakovnicko.
· S příchodem jarního počasí byly zahájeny
stavební práce na vybudování nové kryté
autobusové zastávky ve Vašírově ve směru do
Lán.

Sběrný dvůr čeká na vaši návštěvu
S jarem přichází i čas na úklid zahrádek a
domů. Při těchto našich aktivitách dojde i na
rozhodování, co vyhodit a kam s tím. Na rozdíl
od Nerudy, který si nevěděl rady se slamníkem,
my máme tuto starost za sebou, protože v ulici
Ke Hřbitovu se nachází v domě č.p. 174 sběrný
dvůr. Od dubna sem můžeme každou středu od
15:00 do 18:00 a v sobotu od 9:00 do 12:00
přivézt bioodpad, velkoobjemový odpad a
vyřazené elektrické spotřebiče. Co se však za
těmito pojmy přesně skrývá, na to jsme se raději
zeptali paní Ivany Drábkové, správkyně
sběrného dvora v Lánech:
Sběrný dvůr je rozdělen na tři oddělení, jeden
kontejner je určen na objemný odpad, zjednodušeně
řečeno na vše, co se nevejde do popelnice - starý
nábytek, koberce, linolea. Přivézt můžete i
umyvadla nebo WC mísy. Do tohoto kontejneru
patří i autosklo, porcelán a zrcadla, protože ty se
nesmí vhazovat do kontejnerů rozmístěných po
obci, které jsou určeny pouze na sklo. Co určitě
nevozte a co nesmíme přijímat, je eternit,
sádrokarton a stavební suť. Problém sám o sobě
jsou i pneumatiky – těch se můžete legálně zbavit
jedině tak, že tam, kde zakoupíte nové pneu, jsou
povinni od vás ty staré odebrat.
A když si uklidím na zahrádce?
Pro tento účel je využíván druhý kontejner, do něj se
ukládá biologicky rozložitelný odpad: posekaná
tráva (pokud ji přivezete v igelitových pytlích, musí
se pytle vysypat), plevel, zemina z květináčů,
pokojové květiny, odpady z ovoce a zeleniny, na
podzim listí, po Vánocích vánoční stromky. Tím se
dostáváme ke stromům a keřům všeobecně. Pokud si
ořežete strom a nemáte štěpkovačku, můžete

přivézt i větve, ale ty by neměly být delší než půl
metru a silnější než pět centimetrů.
Jak často jsou tyto kontejnery vyváženy?
Lidé nám často vyčítají, že kontejnery jsou plné již
hodinu po otevření, že by tu mělo být více
kontejnerů. To však není technicky možné. My to
řešíme tak, že kontejnery vyvážíme dvakrát týdně,
ale i tak se občas stane, že nám zde lidé nechávají
pytle s posekanou trávou (hlavně v létě). Když už k
nám někdo najde cestu, snažíme se nikoho
neodmítnout, ale pokud má nějaké větší větve na
vozíku za autem, snažíme se ho přesvědčit, aby
odpad odvezl na skládku Ekologie, která je pouhý
kilometr za obcí směrem na Křivoklát. Pokud si
nebudete jisti otevírací dobou skládky, můžete se
poradit s jejím provozovatelem na tel. 313 573 464.
Hovořila jste o třech odděleních, které je to
třetí?
Elektroodpad. To jsou všechny televize s
okoukanými programy, rádia s ohranými
písničkami, pračky, myčky, počítače, monitory,
lampy, lustry, prostě všechno, co se strká do zásuvky
a už nás omrzelo, nebo se rozbilo. Vozit sem můžete
také prodlužovací kabely, baterie všech druhů a
akumulátory. Co do elektroodpadu nepatří, jsou
staré zářivky, které jsou považovány za nebezpečný
odpad. Ten se vyváží dvakrát do roka a jeho svoz je v
předstihu oznámen v Lánském zpravodaji nebo
místním rozhlasem.
Děkuji vám za rozhovor, ve kterém se snad čtenáři
dozvěděli vše potřebné o lánském sběrném dvoře .
Není zač, rádi všem poradíme, jak odpad roztřídit a
uložit, dodává paní Drábková.
Karel Pšeničný
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SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
Kulturní komise obce Lány a Vašírov
Vás spolu se Sborem dobrovolných hasičů a Modelářským klubem zvou na

tradiční pálení čarodějnic.
Kdy: 30. dubna 2012

Kde: Letiště na Kopanině v Lánech

Program:
Akce pálení čarodějnic začne tradičně v 18:00 hod. strašidelným průvodem od hasičské
zbrojnice, který vynese čarodějnici k upálení na hranici. Masky čarodějnic a jiných příšerek do
strašidelného průvodu čeká sladká odměna. Na modelářském letišti bude připraveno
slavnostní zapálení velké hranice. Po celý večer bude hrát dobrá muzika, občerstvení bude
zajištěno. Rodiny mohou opět využít možnosti stanování na letišti.
I LETOS BUDE PÁLENÍ ČARODĚJNIC DOPROVÁZET SOUTĚŽ VE VÝZDOBĚ OKEN
ČI PŘEDZAHRÁDEK V DUCHU ČARODĚJNICKÉHO SABATU. KAŽDÝ SE MŮŽE
PŘIDAT, OZDOBIT SVÉ DOMY A ZAHRÁDKY A SOUTĚŽIT O NEJŠEREDNĚJŠÍ, A
TEDY NEJKRÁSNĚJŠÍ ČARODĚJNICI. VÝSLEDKY VYHLÁSÍME VEČER PŘI
ZAPÁLENÍ OHNĚ.
Roman Havelka, předseda kulturní komise

Kniha přítel člověka
Tenhle slogan sice není původní, ale rozhodně je
pravdivý. Doplním ho ještě druhým úslovím.
Ohýbej stromek, dokud je mladý. Ve vazbě děti a
knihy to platí dvojnásob.
Kdo si nevybuduje vztah ke knihám a k literatuře v
útlém věku, jen těžko ho potom hledá v dospělosti.
Jsem nadšeným a zarputilým zastáncem čtení, a
proto jen vítám jakoukoli akci, která dětem a jejich
rodičům přináší inspiraci v tomto směru. Nemohl
jsem tedy odmítnout účast na knižní neděli, kterou
uspořádalo občanské sdružení Naše Lány v
Muzeu T. G. M. S velkým potěšením jsme spolu s
panem starostou předčítali nejmenším dětem z
dětských knížek.
Mám dětské knížky rád. Bez uzardění se přiznám,
že si občas i ve svém pokročilém věku nějakou
přečtu. Dětské knížky totiž mají tu zvláštní moc, že
mě dokážou vrátit zpátky do mého vlastního
dětství, kdy jsem často pročetl s baterkou pod
peřinou velkou část noci, když byl děj tak
napínavý, že jsem se od něho nemohl odtrhnout.
Další výhodou dětských knížek, kterou jsme oba s

Karlem Skleničkou kvitovali, je to, že mají velká
písmenka. Co si budeme povídat, v našem věku
tohle člověk už přece jen ocení ...
Ale zpět ke čtení a dětem. Naše Lány společně s
pedagogy obou lánských škol chtěly rodičům
připomenout, že by si měli pro své děti najít v
dnešní uspěchané době trochu času každý den. A
číst jim. Vztah dětí a knih se trochu kazí dnešními
technologickými výmysly a je to škoda. Základy
jazyka, rozvoj fantazie, poznání toho, co je dobro a
zlo - v tom jsou knihy v dětském životě nenahraditelné. Rodiče a později samozřejmě učitelé by
proto měli v dětech lásku ke knihám probouzet a
podporovat.
Sám jsem měl v tomhle směru štěstí. Jak u rodičů,
tak i u řady učitelů od základní až po střední školu.
A jsem za tohle štěstí vděčný. Bez knih by leccos v
mém životě bylo jinak. Takže pro všechny, kdo to
úžasné čtecí odpoledne organizovali - velký dík a
napřesrok zase na shledanou!
Karel Pleiner

Kalendář akcí duben/květen
20.4.

Veřejná zkouška hudební
skupiny Modří raci v Muzeu
TGM v Lánech od 19:00 hodin
21. 4. Velký úklid obce spolky
21. 4. Lánská jarní sobota - soutěž
historických modelů, poháněných spalovacími motory.
Odpoledne soutěž CRC-show
(MK Lány)
22. 4. Lánská jarní neděle - soutěž
historických modelů s pohony
elektromotory (MK Lány)
27.4. Prvorepubliková kavárna tentokrát na téma Orient expres
od 19:00 hodin v Muzeu TGM
28. 4. I. KaKoJaMa-Day-2012 polétání velkých modelů letadel
elektro i spalovacích, včetně
volné akrobacie (MK Lány)
28. 4. Turnaj Vašírovské koulení
pétanque (Náš Vašírov)
28. 4. Turnaj babytenis – děti 8-9 let
(TK Lány)
29. 4. Turnaj minitenis – děti 6-7 let
(TK Lány)
29. 4. V ý š l a p s h ů l k a m i N o r d i c
walking, sraz v 9:00 hodin u
sokolovny, trasa cca 10 km (TJ
Sokol Lány)
30. 4. Pálení čarodějnic (Obec Lány,
SDH, MK Lány, Baráčníci)
Květen Slavnostní otevření Oranžové
učebny (ZŠ Lány)
Květen Turnaj v pétanque (TJ Sokol
Lány)
1. 5.
Krajský turnaj ve stolním tenise
(TJ Sokol Lány)
1. 5.
Vycházka Prvomájová stopa
(Náš Vašírov)
5.5.
Vycházka s lánským písmákem
po lánských školách – sraz
v 15:00 hod u rybníka (Naše
Lány, ZŠ Lány)
8. 5.
Běh zámeckým parkem 40.
ročník (TJ Sokol Lány, Obec
Lány, ZŠ Lány)

Výstavu o Sokole
Ve čtvrtek 5. dubna 2012 v 17 hodin
proběhne ve Sládečkově muzeu v Kladně
vernisáž výstavy 150 let v pohybu aneb
Sokol ještě do muzea nepatří. Výstava je
věnována historii a současnosti jednot
župy Budečské. Naše Tělocvičná jednota
zapůjčila též na výstavu některé
materiály a dokumenty. Výstava potrvá
od 6. dubna do 8. července 2012.
Václava Nováková
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ZE ŠKOLY A ZE ŠKOLKY

Navrhněte logo
stochovské školy
Základní umělecká škola Stochov
vyhlašuje v rámci oslav 50. výročí svého
trvání soutěž o logo školy. Účastnit se
může kdokoli ze Stochova i okolí (děti,
rodiče, studenti, nejen žáci ZUŠ).
Černobílé návrhy formátu A4
odevzdávejte v ZUŠ k rukám paní
Barochové (vedoucí zařízení)
tel: 604 389 728 nebo paní Gregorové
(výtvarný obor) tel: 606 755 068,
případně elektronicky na e-mail:
zus.stochov@seznam.cz.
Uzávěrka soutěže je 30. června 2012.
Všechny návrhy budou vystaveny na
posvícenské výstavě 2012 v minigalerii
na stochovském náměstí.

Koupím pozemek
2

v Lánech 1000 m a více.
Nejlépe od majitele.
E-mail: sonava@volny.cz

Jarní úklid se blíží
Dobrý den, přátelé,
obracím se na vás v souvislosti s blížícím
se termínem plánované akce - jarního
úklidu obce spolky a zájmovými
organizacemi. Věřím, že se mohu, tak
jako v minulých letech, spolehnout na
vaši pomoc. Ta spočívá v zajištění a
organizaci úklidu na vašich působištích
a v jejich bezprostředním okolí.
Zavedený scénář se osvědčil, všichni ho
známe, nemyslím tedy, že je třeba
vymýšlet změny.
Letos chceme uklízet v sobotu 21.
dubna dopoledne. Obec opět zajistí svoz
a uložení námi nasbíraného odpadu.
Igelitové pytle dostanete v sobotu ráno
na dohodnutém místě. Na informační
schůzce 5. dubna, které se zúčastnili
zástupci lánských spolků, jsme si
rozdělili rajóny, které každý spolek
uklidí.
Jirka Luska

Okénko do mateřské školy
· 6.3.

Děti z oddělení Sluníčka a Kytičky
navštívily v Kladně divadlo Lampion a zhlédly
divadelní představení „Plaváček“.
· 19.3. Na pohádku Perníková chaloupka zajely
do KD Stochov děti, které nenavštěvují
pondělní kurzy plavání.
· V březnu proběhlo příjemné odpoledne v
místní knihovně. Paní knihovnice Machačová
přivítala v knihovně děti ze školní družiny
Základní školy Lány i předškoláky z mateřské
školy. K poučení a dobré náladě přispěla i
Adélka Samuelová, která dětem velmi pěkně
přečetla bajku Jak čáp vyzrál nad liškou.
Odpoledne s knížkami ukončila hra se slovy a
zrcadlově napsaná písmenka, která děti svojí
fantazií změnily v příběhy.
· 19. – 20. 3. proběhl zápis dětí. Dostavilo se 38
rodičů se svými dětmi. Děti si velice rychle
našly svoji oblíbenou hračku, a tak třída
Berušek byla po chvíli plná spokojeného
štěbetání a dětského smíchu. Nikam se
nepospíchalo a po nutném vyplnění žádosti si
rodiče s dětmi prohlédli ostatní prostory

Březen ve škole
· 5. 3. – Žáci navštěvující předmět Ekologická

praktika vyjeli do Muzea TGM v Rakovníku za
povídáním o sovách.
· 6. 3. – V rámci vlastivědného učiva se žáci 4.

·

·

Srdečné blahopřání
Dne 23. dubna 2012
oslaví své životní
jubileum osmdesátých
narozenin naše
maminka a babička
Anna Hošková z Lán. Do
dalších let mnoho zdraví,
štěstí a spokojenosti
přeje celá rodina.

·

·

třídy seznámili s expozicí o Keltech, která se
nachází v Muzeu v Novém Strašecí.
Středa 14. března byla druhým dnem
otevřených dveří v tomto školním roce. Rodiče
měli možnost nahlédnout do vyučovacích
hodin. Zájem projevilo 15 rodinných
příslušníků. V odpoledních hodinách se
konalo konzultační odpoledne. Možnosti
využili rodiče 19 žáků.
Ve čtvrtek 15. března proběhlo v obecní
knihovně zábavné odpoledne pro děti ze školní
družiny a mateřské školy. Děti se pod vedením
paní knihovnice seznámily s knihovnou.
Sedm žáků 5. třídy se zapojilo do 41. ročníku
mezinárodní soutěže v psaní dopisů pro
mládež do 15ti let, kterou vyhlásila Česká
pošta, s. p. Letošní zadání znělo: Napiš dopis
atletovi nebo sportovci, kterého obdivuješ, a
vysvětli mu, co pro tebe znamenají olympijské
hry.
Testování znalostí českého jazyka a
matematiky Kalibro proběhlo ve dnech 21. a

·

·
·

·

mateřské školy. Děti si odnášely malou
pozornost, košíček s ovocem, který pro své
nové kamarády vyrobily děti a třídní učitelky ze
třídy Kytiček.
25.3. Děti z oddělení Berušky a Motýlkové se
zúčastnily akce Čtení pro celou rodinu v Muzeu
TGM s pásmem tanečků Krtečkovi kamarádi.
Všechny děti z mateřské školy se zapojily do
výtvarné soutěže, na dané téma se tvořilo a
malovalo. Vzniklé práce budou vystaveny v
prostoru Muzea TGM až do 15. dubna.
28.3. Do mateřské školy zavítali se svým
vystoupením kouzelníci Kellnerovi.
Příchod jara děti přivítaly s nadšením, jarní
témata se prolínají do všech projektů ve
třídách, těšíme se z teplého počasí a radujeme
se ze všeho krásného, co toto období přináší.
Příjemně hřejivé sluníčko s třídou Kytiček
společně oslavilo první jarní den. Zazpívali
jsme si jarní písně, namalovali jsme obrázky s
jarní tématikou – kvetoucí jívu.
Eva Jarošová, Martina Blínová

23. března ve 3. třídě.
· 23. 3. - Aktivit v rámci programu „Prevence ve

škole“ se ve dvouhodinovém bloku účastnili
žáci 7. třídy.
· Do mezinárodní matematické soutěže Klokan
se v pátek 17. 3. zapojili žáci 4. – 9. třídy; v úterý
22. 3. se v okresním kole Olympiády z českého
jazyka umístila Renata Kletečková z 9. třídy
mezi 26 soutěžícími ze škol našeho okresu na
pěkném 11. místě.
· V neděli 25. 3. uspořádalo občanské sdružení
Naše Lány v Muzeu TGM akci Čtení pro celou
rodinu. Literární pásmo bylo věnované panu
Zdeňku Svěrákovi a panu Zdeňku Milerovi.
Žákyně 6. a 8. třídy Štěpánka Stanická a
Kateřina Zaoralová seznámily posluchače s
životními mezníky a tvorbou obou autorů. Petr
Erben, Františka Barochová, Kateřina
Bičanová, Kristýna Blínová a Vojtěch Kundela
předčítali pohádku z knihy Radovanovy
radovánky. Mluvené slovo zpestřené
promítáním fotografií obou autorů se střídalo
s pěveckým vystoupením žáků lánské pobočky
ZUŠ Stochov. Součástí odpoledne bylo i
vyhodnocení výtvarné soutěže. Malé děti měly
za úkol vyobrazit postavičku Krtečka za využití
barev nanášených štětcem a dalšího
materiálu, starší ztvárňovaly stejnou
technikou postavy z děl Z. Svěráka. V
kategoriích 1. – 7. třída bylo do soutěže
zasláno 62 prací. Všem zúčastněným dětem
děkuji za reprezentaci školy, pedagogům za
motivaci, vedení dětí a přípravu prací do
soutěže.
Iveta Vrabcová, ředitelka základní školy
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Z HISTORIE OBCE
Zvůle hákového kříže (I. část)
Ono ráno, časné ráno v polovici března
zneuctil tvůj sličný obraz Barbar, Přelíbezná,
přelíbezná vlasti, k níž se leckdo náhle nezná.
(Vítězslav Nezval: Historický obraz)
Den poté, co došlo k odtržení Slovenska, začaly v
ranních hodinách 15. března 1939 obsazovat
německé jednotky zbylé české území, vymezené
hranicemi vnucenými mnichovskou dohodou ze
dne 30. září 1938. Prezident Emil Hácha byl v
Berlíně vystaven brutálnímu tlaku, aby s okupací
souhlasil. Na území Čech a Moravy byl ustaven tzv.
Protektorát Čechy a Morava, vtělený do územního
rámce Říše.
V jiných okovaných dveřích jiné klíče chřestí
za těmi, jež schytali jak lotra na náměstí,
už je konec nejistot a už je konec štěstí.
Zítra budou krákat z věží všichni havrani,
že jsme na tisíce roků ďáblu upsáni
vlastní krví … Ďábel prý nás za to ochrání.
(Vítězslav Nezval: Historický obraz)
Fašistické Německo vzalo formálně české země
pod svou ochranu, ale hned osudného dne 15.
března 1939 vycenilo zuby. Gestapo neprodleně
zahájilo masovou zatýkací Akci Gitter /Mříže/,
zaměřenou proti všem potenciálním odpůrcům
Říše. Německá tajná policie měla předem
připraveny seznamy podezřelých osob, které by
mohly být pro okupanty nebezpečné. Byli to
intelektuálové, legionáři, sokolové, komunisté,
sociální demokraté … Během dvou dnů bylo v
Čechách zatčeno 4 376 osob, na Moravě ke dvěma
tisícům. Gestapo používalo pro tyto zatčené bez
soudu a bez zdůvodnění výraz rukojmí. Někteří z
nich byli po prověření propuštěni na svobodu, ale
řada jich skončila v koncentračních táborech. 1
V noci 16. 3. 1939 zatkli lánští četníci bývalé
funkcionáře místní organizace rozpuštěné
komunistické strany2: Štěpána Kuthana, Josefa
Blína, Antonína Dvořáka a Josefa Šváchu.
Odvezli je do Nového Strašecí, odkud byli
následujícího dne deportováni do Prahy a tam
předáni do vyšetřovací vazby na Karlově náměstí.
Štěpán Kuthan byl propuštěn 29. března 1939,
František Švácha 30. března 1939 a Josef Blín s
Antonínem Dvořákem teprve 19. dubna 1939.
Příbuzným a známým směli říci pouze to, že s nimi
bylo slušně zacházeno. Tentokrát to ještě dobře
dopadlo.3
Další občané Lán, kteří se dostali Němcům do
drápů, už skončili tragicky.4
Horník Karel Valeš (* 13. dubna 1903 v Rynholci)
byl předválečným členem KSČ a Federace
proletářské tělovýchovy. Hned po úředním
1
2

3
4

5
6

rozpuštění strany přešel do ilegality a kolportoval
protifašistické letáky. Dne 5. srpna 1941 byl na
udání J. Š. z Tuchlovic ve svém lánském bydlišti
zatčen a brutálně vyslýchán na kladenském
gestapu. Po čase ho deportovali do Mauthausenu a
tam v říjnu 1942 zahynul.
K hromadným persekucím docházelo v době po
27. květnu 1942, kdy byl v Praze spáchán atentát
na zastupujícího říšského protektora Reinharda
Heydricha.5 Celkem bylo zavražděno na 5 000
osob, k okamžitému trestu smrti bylo odsouzeno
1 217 občanů, obce Lidice a Ležáky byly kvůli
zastrašení obyvatelstva zcela vyhlazeny.
Represe v době heydrichiády zasáhla i Lány; jejími
obětmi se stali hospodářský rada státního
velkostatku Kanceláře prezidenta republiky v
Lánech Ing. Jan Valenta a jeho zástupce
(pojezdný státního velkostatku Lány) Josef
Chaloupka.
Ing. Jan Valenta (* 1. října 1895 v Komárově, okr.
Milevsko) byl s manželkou rozloučený, měli syna
Vladimíra (* 17. 7. 1938) žijícího s matkou mimo
Lány. V Lánech se Ing. Valenta zapojil do činnosti
místní ilegální skupiny, napojené na organizaci
Hnutí za svobodu. Dne 3. června 19426 si pro něj
přijelo přímo do lánského statku kladenské
gestapo; 6. června 1942 byl stanným soudem
odsouzen k trestu smrti pro schvalování atentátu
na Heydricha a pro spolupráci s podzemním
hnutím. Poprava byla vykonána téhož dne na
Pankráci. Veškerý majetek popraveného v
odhadní ceně půl milionu korun Němci zabavili a
odvezli neznámo kam.
Josef Chaloupka (* 7. dubna 1902 v Dohnalicích
u Hradce Králové), ženatý, bezdětný, bydlel s
manželkou z titulu své funkce pojezdného
státního velkostatku Kanceláře prezidenta
republiky v Lánech ve služebním bytě přímo v
objektu hospodářské správy. I on byl zapojen do
činnosti lánské odbojové skupiny reprezentované
lánským řídícím učitelem Františkem Hroudou a
přednostou lánské železniční stanice Vladimírem
Janoušem. Bylo o něm známo, že se svým
nadřízeným podporují v době válečného
nedostatku místní obyvatelstvo potravinami. Dne
1. června 1942 pozdě večer si přišli pro Josefa
Chaloupku do bytu z rozkazu kladenského
gestapa lánští četníci. Stanným soudem byl pro
schvalování atentátu na Heydricha odsouzen k
trestu smrti; rozsudek byl vykonán dne 6. června
1942.
II. díl vám přineseme v květnovém Zpravodaji.
PaedDr. Václav Vodvářka, lánský písmák

Moulis, Miloslav: Perzekuce bez soudu. In: www.zasvobodu.cz/clanek .
KSČ byla úředně rozpuštěna 27. 12. 1938. Komunističtí poslanci byli vyloučeni z Parlamentu. Členové obecních zastupitelstev,
pokud byli komunisté, byli dnem 28. 12. 1938 zbaveni svých funkcí.
Lánská kronika I., zápis Františka Pošty k roku 1939.
Většina osobních údajů pochází z Dotazníku IV, Evidence osob popravených pro protiněmeckou příp. protimaďarskou politickou
činnost, zemřelých v žaláři, v koncentračním táboře, padlých v revolučním boji a nezvěstných z politických důvodů, Ministerstvo
vnitra, Odbor pro politické zpravodajství. Tyto dotazníky vyplňovali v roce 1946 nejbližší pozůstalí po obětech fašismu. (SOkA
Rakovník, fond Obecní úřad Lány.)
Zastupující říšský protektor od 29. září 1941.
Zde se objevuje rozpor. Synovec popraveného Ing. Jan Suchan jako nejbližší pozůstalý uvádí v Dotazníku ministerstva vnitra
vyplněném 31. 5. 1946 jako datum Valentova zatčení 3. červen, zatímco paní Marie Chaloupková píše, že Ing. Valentu zatklo
gestapo 1. června 1945 v 17:30 hod.

První fáze Zeleného pásu
bude hotova na jaře
Již více než před rokem jsme informovali, že vedle modernizace skládky je
společnost Ekologie rozhodnuta
vytvořit Zelený pás, který by měl zmírnit
dopady skládkování na život v Rynholci a
v Lánech. Slíbili jsme, že pro zahájení
výsadby zeleně uděláme maximum, a
věříme, že v tom nezůstaneme sami,
neboť s vytvořením izolační zeleně počítá
i nový rynholecký územní plán.
Zelený pás se skládá z vegetační clony o
délce 500 m (šířka 10 – 15 m) a pásu
izolační zeleně o délce 1300 m (šířka
100 m). Jeho skladba a celkové řešení je
navrženo odborníky z Výzkumného
ústavu krajiny a okrasného zahradnictví
a již loni jsme podle jejich projektu začali
na našich pozemcích budovat jeho první
část. V září a v říjnu jsme prořezali
stávající porost a postavili ochranné
oplocení proti zvěři. Současně jsme
vysadili 1100 rostlin keřového pásu a
200 dřevin. Zbývajících 600 stromků
zasadíme na jaře a na podzim celou
vegetační clonu dle potřeby posílíme.
Tím bude hotova první fáze, o kterou se
budeme na vlastní náklady starat.
Druhou fází našeho záměru, kterou
bychom rádi letos zahájili, je výsadba
pásu izolační zeleně, jak je vyznačena v
územním plánu. Společnost Ekologie v
loňském roce prohlásila, že uhradí v
plném rozsahu veškeré zemní práce
spojené se založením pásu, který by měl
obsahovat podle detailního projektu více
než 71 tisíc stromů a 3 tisíce keřů.
Společnost Ekologie se také zaručila, že
se o tento Zelený pás bude starat.
Ekologie přislíbila, že přispěje i na nákup
pozemků ve prospěch obce Rynholec.
Po letních prázdninách se zastupitelstvo
Rynholce obrátilo na všechny majitele
dotčených nemovitostí s otázkou, za
jakých podmínek by na jejich pozemku
mohl Zelený pás vzniknout. Velká část
adresátů vůbec neodpověděla nebo si
klade nereálné podmínky . Někteří jsou
však ochotni dokončení Zeleného pásu
podpořit. Pokud se podaří dát dohromady životaschopné ostrůvky Zeleného
pásu a zajistit k nim přístup, začneme
letos sázet.
Ostatní se možná přidají, až uvidí stromy
růst!
Ing. Jaroslav Kučera,
ředitel společnosti Ekologie, s.r.o.

Hledám chůvu
pro pravidelné celodenní hlídání
1,5 letého chlapečka.

Tel.: 602297279.
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Astronomické okénko
Nebe nad Lány Duben - Květen
Po setmění budou jarnímu NEBI NAD
LÁNY vládnout dvě výrazná souhvězdí.
Panna nad východním obzorem a Lev na
jihu. Ač výrazná a známá, přesto k
nepoznání… To proto, že v obou „ruší
planety“. V Panně je to Saturn a ve Lvu
Mars.
Spica, nejjasnější hvězda v Panně, je
velká jako osm Sluncí a je ve skutečnosti
dvojhvězdou. Světlo z ní letí k Zemi 260
let. Nahlížejíce tuto skutečnost z druhé
strany, z imaginární planety u Spicy,
spatřili bychom zde ne sebe, ale c. k.
monarchii s Marií Terezií na trůnu.
Saturn leží východně od Regula
(čtyřhvězda!), nejjasnějšího objektu
souhvězdí Lva. Regulus je žhavější a
větší než Slunce a navíc, točí se kolem své
osy tak šíleně rychle, že je šišatý jako
vlček, chcete-li káča na hraní. Pokud
bychom ho tedy viděli „shora“, jevil by
se nám vlivem většího průměru čtyřikrát
jasnější!!
Ve Lvu můžete dalekohledem pozorovat
oblíbený „triplet“ - trojici vzdálených
galaxií.
V Pa n n ě z a s v e l k ý c h u c h v a l e c
sousedních galaxií, známý jako „Místní
nadkupa“. K ní patříme i my se svou
Galaxií Mléčné dráhy. Přes nepředstavitelnou vzdálenost sedmdesáti milionů
(!) světelných let nás váže svou gravitací.
Jirka Luska

Zprávy ze stolního tenisu
Na přelomu března a dubna vrcholí
sezona stolního tenisu. Končí
mistrovské soutěže a čeká nás pořádání
turnaje veteránů a bodovacích turnajů
mládeže.
Naším největším úspěchem bylo 3.
místo družstva dorostu na přeboru kraje,
5. místo A-družstva v dlouhodobé
krajské soutěži 1. třídy a průběžné 7.
místo Petra Moravce v krajském
bodování kategorie starších žáků.
V soutěžích jsme letos měli i další
družstva – B-družstvo ještě bojuje o
udržení v krajské soutěži 2. třídy, Cdružstvo skončilo na 9. místě v okresním
přeboru 2. třídy a D-družstvo bylo 8. v
okresním přeboru 5. třídy. Naši žáci a
dorostenci se zúčastňují bodovacích
turnajů a také hrají soutěže družstev
dospělých.
V březnu se hrálo o tituly přeborníků Lán
a zde jsou vítězové jednotlivých
kategorií: muži – Petr Moravec; starší
žáci – David Běloušek; mladší žáci –
David Běloušek.
Letošní sezonu zakončíme 1. května
uspořádáním turnaje TOP 16 nejlepších
starších žáků Středočeského kraje.
Milan Moravec

NÁZORY ČTENÁŘŮ
Přibližně touto dobou jsme si v minulých letech
mohli v Lánském zpravodaji přečíst příspěvek na
téma čistota a pořádek v naší obci. Uplynulá zima
na sníh byla sice milostivá, ale téma neztrácí ani
tak na aktuálnosti. Po vykreslení nepořádku
následovala v příspěvku slušná výzva, abychom
nebyli k nepořádku neteční a pomohli uklidit naši
obec, alespoň každý před svým domem. Zájem
obecního zastupitelstva o čistotu a celkově o
kulturní prostředí v obci je evidentní. Nejen
vyhlášené úklidové brigády, ale i v průběhu celého
roku organizované akce a různé soutěže nepřímo
sledují tento cíl.
Mně osobně není lhostejné, kde žiji, kde bydlím, a
v momentě, kdy odezněly postupné priority
související s rekonstrukcí domu, mohla jsem
zafinancovat i úpravu prostranství před svým
domem. Ukázalo se, že boj s plevelem a nekonečné a bezvýsledné úsilí obnovit trávník je
sisyfovská práce. Proto jsem vloni nechala
provést před domem finančně náročnější, ale dle
mého názoru vkusnou a hlavně čistou úpravu. Na
mulčovací textílii jsem nechala navézt kačírek a
osadit místy nízké zelené keříky. A proč toto

uvádím? Protože se zlobím! Že jsou lidé, kteří si
neváží práce a snahy druhých o pěkné prostředí v
naší obci. Že nejsou schopni sami přispět k čistotě
a pořádku například jen tím, že použijí odpadkové koše, nebo třeba i vlastní kapsu – než k
nějakému koši dojdou. Že nezvládají základní
pravidlo poučit své děti o tom, jak se chovat a mít
úctu k práci, k veřejnému majetku a k majetku
druhých. Tady má rezervy i škola. Ač je v naší ulici
řádný chodník, je zřejmě zábavnější přejít silnici a
brouzdat se kačírkem a skopávat ho na silnici,
šlapat po mulči a přes keříčky. Že psi pobíhají bez
vodítek a „páníčkové“ nejsou schopni po nich
uklidit. Stokrát může platit místní vyhláška, je to
jen cár papíru.
Co na závěr. Snad prosba – prosím, chovejte se a
počínejte si tak a veďte k tomu i své děti, jak byste
chtěli, aby se chovali druzí k vám a k vaší práci.
Važte si práce zastupitelů, jak se po léta různými
akcemi, pro některé třeba úsměvnými, snaží o
zkrášlení obce. Děkuji všem, kteří pochopí a
přispějí svým dílem.
M. Jarošová

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
Jaro se nám vrátilo
Příroda nám začala ukazovat své krásy, a tak jsme
se jich i my, letečtí modeláři, v sobotu 17. března
snažili v rámci jarní brigády spolků co nejvíce
odhalit. Při této činnosti jsme po zhruba 6
hodinách naplnili 9 pytlů plastovým odpadem, 4
pytle papírovým odpadem a 3 pytle skleněnými
věcmi. Tříděný odpad jsme dali do správných
kontejnerů a odpadem se nám podařilo naplnit
obecní multikáru. Ptáte se, kde se „To“ vše vzalo?
Leželo „To“ okolo polní cesty do Rynholce, v části
úvozu okolo lánského obchvatu a okolo našeho
modelářského letiště. Že nevěříte? My se o tom
přesvědčujeme každým rokem.

Chtěli bychom požádat všechny spoluobčany a
jejich známé, kteří se svými auty jezdí trávit volné
chvíle tam nahoru k té závoře, protože je tam
hezky, aby si ten nepořádek, který vyprodukují
svou činností, odváželi zpět do svých domovů
nebo do odpadkových košů. Přispějete tím ke
krásnějšímu vzhledu části naší obce. A hlavně, nic
to nestojí.
Chtěl bych ještě poděkovat OÚ Lány za zapůjčení
multikáry a panu Miloši Skleničkovi za její
„šoférování“ během sobotního odpoledne.
Vladan Picka, předseda klubu

Nejmladší členové šachového oddílu opět bodovali
V pátek 2. března proběhl tréninkový bleskový
turnaj lánských šachistů. Každý hráč měl na
partii 5 minut. Vítězem se stal nejmladší člen
Viktor Přibyl, jako druhý skončil Martin Pucholt,
třetí příčku obsadila Sofie Přibylová a 4. místo
patřilo Miroslavu Koblicovi.
Ve dnech 10. až 17. března 2012 probíhalo v
Koutech nad Desnou Mistrovství ČR mládeže v
kategoriích od 10 do 20 let.Lánská Sofie
Přibylová na něm získala bronzovou medaili a
vybojovala si tak účast na srpnovém mistrovství
Evropy dívek do 10 let. Její bratr Viktor se zapsal
též dobře, když mezi 80 převážně dospělými hráči
dosáhl na 52. místo a má naději dostat se do
žebříčku šachistů a být zařazen na startovní
listinu Mistrovství ČR hráčů do 8 let.
Oběma gratulujeme a budeme jim držet palce do
dalších turnajů.
Václava Nováková
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SPORTOVNÍ DĚNÍ V LÁNECH
Letošní jubilejní 40. ročník Běhu vítězství zámeckým parkem
Úvodem mi dovolte, abych připomenul počátky,
tak jak jsou uváděny v kronice Běhu vítězství. Vznik
závodu se datuje od roku 1973, ale příprava tohoto
běhu se uskutečnila již v předcházejícím roce
1972. Tehdy měl hokejový oddíl lánského Sokola v
plánu činnosti a přípravě na nadcházející
hokejovou sezonu zařazen kondiční přespolní
běh. Zvolená trať byla následující: start u
sokolovny, ulicí Ke Hřbitovu, dále pod Starým
zámkem do Rynholce, kolem Rynholeckého dvora
k bývalé větrací šachtě „Betynka“, potom okolo
„Starých Lán“ lesem k Lesní správě a obcí dolů s
cílem na kluzišti u sokolovny. V důsledku
nepříznivého podzimního počasí se tento běh
nemohl uskutečnit, ale pro splnění plánu činnosti
se výbor ledního hokeje rozhodl, že běh uspořádá
až po hokejové sezoně, a to jako veřejný závod Běh
zámeckým parkem v rámci 28. výročí osvobození
naší vlasti. Po projednání se Správou zámku a
výběru jednotlivých tras se 1. ročník běhu
uskutečnil 13. května 1973. Jednáním ve výboru
ledního hokeje bylo rozhodováno mezi názvy
závodu, a to: Běh vítězství, nebo Běh osvobození.
Vybrali jsme název Běh vítězství, aby i závodníci
byli vítězstvím ve své kategorii motivováni. V té
době byl také ustaven první organizační výbor
závodu, jehož vedoucí činovníci byli: ředitel
závodu Bechyně Antonín, vrchní rozhodčí Ryšlink
Josef, organizační pracovník Ing. Hošek Josef,
vedoucí tratí Čermák Vilém, startér Moravec
Ladislav, hlasatelé Jelínek Hugo, Ing. Krůta Josef,
hlavní pořadatelé Řáda Dobroslav a Grund Josef.
Pro vítěze hlavní kategorie mužů věnoval trvale
putovní pohár Okresní národní výbor Rakovník a
pro kategorie starších žáků a
starších žákyň věnoval
putovní poháry Místní
národní výbor Lány. Rozhodli
jsme, že jména vítězů v těchto
třech kategoriích budou
každý rok na poháry vyryta či
jinak trvale zapsána. Prvního
ročníku se zúčastnilo celkem
72 startujících – z toho 61 z
řad mládeže a 11 dospělých.
Jako první vítězové byli na
putovní poháry zapsáni:
žákyně starší: Marta
Kysilková – Lány, žáci starší:
Müller Vladimír – Lány, muži:
Milan Bechyně – Lány. V
zámeckém parku se
uskutečnily ještě příští dva
ročníky. Pro další ročník jsme

již povolení od Správy Hradu nedostali a 4. ročník
se přesunul do prostor u Lesní správy. Vyměřili
jsme nové tratě a počet kategorií se zvýšil na 19.
Dalších 17 ročníků probíhalo vždy 9. května
v prostoru Lesní správy.
Teprve s 21. ročníkem - 8. května 1993 - jsme opět
mohli vrátit závod tam, kde byl založen – do
zámeckého parku. Krásné jarní prostředí
zámeckého parku láká stále větší počet závodníků
i návštěvníků. Naši organizační práci usnadňuje
velmi aktivní spolupráce zaměstnanců správy
lánského zámku.
Od 22. ročníku byl pro kategorii mužů – veteránů
(věk nad 40 let) zaveden nový putovní pohár
věnovaný Kanceláří prezidenta republiky, který v
posledních ročnících osobně předává paní Livia
Klausová.
Na závěr bych rád pozval jménem pořadatelů – TJ
Sokol Lány, Základní školy CH. G. Masarykové i
organizačního výboru - na 40. ročník Běhu
vítězství co největší počet startujících i příznivců.
Závod je pořádán pod záštitou Obecního úřadu
Lány.
Zahájení závodů bude v 8:30 hodin. Zápis a
prezentace závodníků jsou možné u zámecké
brány od 7:30 hodin. Pro jednotlivé kategorie je
pak prezentace vždy nejpozději 30 minut před
startem závodu v jednotlivé kategorii. Další
podrobnosti na internetu: beh.lany.cz.
Přidám ještě přání závodníkům: dobře se připravit
a pro všechny – aby bylo hezky.
Antonín Bechyně

Livia Klausová a zakladatel závodu Antonín Bechyně

Další smutná událost pro TJ
V březnu opustil svět živých Pavel Slánička. Je to v
krátké době již druhý velmi aktivní člen naší
Tělocvičné jednoty, který bude ve výboru, ve
stolním tenisu i v nohejbale velmi chybět. Těžko
někdo nahradí Pavlovo nadšení a zápal pro
soutěžení, jeho přesné statistiky o počtu hráčů,
her, setů apod. Kdo Pavla nahradí při přípravě a
organizování Lánské nohejbalové ligy, sedmiboje,
desetiboje? Pavel ochotně působil jako
spravedlivý a neúprosný rozhodčí i při školních

olympiádách a různých soutěžích, pomáhal
vašírovským s volejbalem,…bylo toho hodně, co
zastal. Jednal vždy férově, nesnášel švindlování v
životě ani ve sportu, měl rád život a nezkazil
žádnou legraci. Tím vším se navždy zapsal do
lánské tělovýchovy. Za to vše mu patří čestné místo
na tablu obětavých a nadšených činovníků TJ.
Děkujeme.
Václava Nováková

Nabízíme výtvarné, vzdělávací a
sportovní aktivity. Pokud si z programu
nevyberete, můžete si jen hrát v
prostorné herně. Najdete nás v lánské
sokolovně v úterý a ve středu od 9:00
do12:00 a od 14:00 do17:00, ve čtvrtek
od 9:00 do12:00 hodin.
Pravidelný program:
úterý
· 10:00 – 10:30 Cvičení s prvky
zvířátkové jógy pro děti od 2 let s
rodiči;
· 11:00 – 11:15 Maňáskové divadlo
(nepravidelně);
· 15:00 – 17:00 Výtvarné a
keramické dílny pro všechny;
· 15:00 – 17:00 Kreativní a
přírodovědný kroužek pro
přihlášené děti od 5 let bez rodičů;
středa
· 10:00 – 10:30 Zpívánky pro děti s
rodiči v rytmu ročních období a
tradičních lidových svátků;
· 15:00 – 15:45 Mortimer English
Club – angličtina pro mrňousky;
· 16:00 – 17:00 Angličtina pro děti
pro přihlášené děti od 5 let bez
rodičů;
čtvrtek
· 09:00 – 10:00 Angličtina pro
dospělé I. (kurz pro přihlášené);
· 10:15 – 11:15 Angličtina pro
dospělé II. (kurz pro přihlášené);
· 10:00 – 10:30 Výtvarné dovádění
pro děti od 2 let s rodiči.
Podrobný program a ceník najdete na
www.naselany.cz.
Jarní burza dětského oblečení, hraček
a botiček se uskuteční v úterý 17. dubna
od 9:00 do 12:00 v lánské sokolovně.
Příjem věcí do burzy v neděli 15. dubna
od 16:00 do 18:00, v pondělí 16. dubna
od 14:00 do 15:00. Výdej věcí a peněz
18. 4. od 9:00 do 10:00. Více informací:
Andrea Klimešová – 604 894 402.
Bezplatný seminář zaměřený na pomoc
při podnikání Jak začít podnikat se
uskuteční ve středu 18. dubna od 9:00 do
13:00 hodin. Obsah semináře: založení
živnosti, povinnosti živnostníka,
podnikatelský plán, prezentace
prostřednictvím intenetu, dotace a
půjčky. Hlídání dětí zdarma. Přihlášky
nejpozději do 16. dubna na 724 265 092.
Beseda Depilace cukrovou pastou aneb
depilace jako pohlazení se uskuteční ve
ve středu 25. dubna od 10:00 do 12:00.
Přijďte si depilaci přírodním materiálem
bez alergických reakcí a s minimálním
podrážděním nezávazně a zdarma
vyzkoušet! Těší se na Vás Martina
Hořejší.
Dne 1. a 8. 5. má Domeček ZAVŘENO!
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Pozvání na Běh vítězství
Uskuteční se tradičně v zámeckém
parku ve sváteční den 8. května 2012.
Zahájení je v 8:30 hodin, ale prezentace
závodníků probíhá již od 7:30 hodin.
Nezapomeňte včas přihlásit zejména své
děti. Často bývají zklamané, když
přijdou s rodiči na poslední chvíli a
nemohou být do závodu zařazeny.
Podrobnější informace najdete ve
vývěsce před sokolovnou a na
www.beh.lany.cz. Mailem se můžete
také přihlásit, ale nejpozději do večera
7. května, na adrese: beh@lany.cz.

Cvičení PILATES
Náčelnice odboru všestrannosti Martina
Moravcová připravila 10 lekcí cvičení
pro ty, kteří se ze zdravotních důvodů
nemohou zúčastňovat ostatních
nabízených aktivit v TJ. Cvičení bylo
zahájeno 20. března a probíhá vždy v
úterý od 18 do 19 hodin v sokolovně. Je
možné zakoupit si vstup na 10 lekcí za
300,- Kč, nebo platit jednotlivé hodiny
50,- Kč. Podrobný rozpis náplně hodin
najdete ve vývěsce před sokolovnou.
Václava Nováková

Choďte s námi!
Každé úterý od 9:00 do 10:00 hodin se
schází seniorky na pravidelném cvičení v
sokolovně, aby protáhly tělo a potěšily
duši. A protože chůze je nejpřirozenější
pohyb člověka, rozhodly se, že rozšíří
svoji pohybovou aktivitu a každý čtvrtek
(pokud neprší) vyráží s hůlkami Nordic
walking na hodinovou vycházku. Sraz je
vždy u dětského hřiště v 9:00 hodin ráno.
Přidejte se k nám! Několik párů hůlek
můžeme zapůjčit.
Václava Nováková

Uklidíme hřiště a okolí
Výbor TJ Sokol Lány svolává brigádu na
úklid okolí venkovního hřiště. Letos
nebudeme čekat na společný úklid v obci
(ten je plánován na sobotu, 21. duben),
my si uděláme pořádek již v pátek 13. 4. a
v sobotu 14. 4. Přijďte v pátek v 16:00
hodin nebo v sobotu v 9:00 hodin.
Pracovní nářadí vezměte s sebou. Po
brigádě v sobotu můžeme posedět u
ohně s občerstvením!
Václava Nováková

SPORTOVNÍ DĚNÍ V LÁNECH
Lánští volejbalisté obhajují
loňské zlato
V zimních měsících volejbalisté TJ Sokol Lány
nezaháleli. Spolu s tradičním prosincovým
turnajem ženských družstev v Příbrami a
vánočním turnajem pravidelně od listopadu
hráli zápasy volejbalové ligy AVL Volley.
Čtvrtého ročníku ligy se spolu s lánskými
účastní Tuchlovice, Stochov, Družec,
Rakovník a Kladno. Pravidla soutěže stanoví
odehrát dvě kola zápasů každý s každým.
Vítězné tažení lánského družstva zastavil po
sedmi odehraných zápasech až Stochov, kdy po
vyrovnaném boji podlehli lánští o dva míče v
tiebreaku. I nadále však drží první příčku a vše
rozhodnou poslední dva zápasy, které odehrají
doma s druhým Rakovníkem a jako hosté s
Tuchlovicemi. Závěrečný nebodovaný turnaj
ligy bude v květnu na antuce.
S příchodem jara začínáme také zvelebovat
antukový kurt u sokolovny. Po nezbytných
úpravách povrchu a okolí plánujeme od
května, pokud nám bude počasí přát,
pravidelné pondělní a čtvrteční tréninky na
antuce. Máte-li rádi rekreační volejbal, přijďte
si s námi zahrát a můžete se stát členy našeho
oddílu.
Martin Zelenka, vedoucí oddílu volejbalu

Rozlosování zápasů
fotbalového A-týmu
Začátek Odjezd
zápasu autobusu
25.3. NE

Jeneč

15:00

1.4. NE

Mutějovice

16:30

8.4. NE

Lidice

16:30

15.4. NE

Lužec

16:30

22.4. NE

Hýskov

17:00

28.4. SO Tuchoměřice

17:00

6.5. NE Novo Kladno

17:00

13.5. NE

Doksy

17:00

19.5. SO

Branov

17:00

27.5. NE

Stochov

17:00

2.6. SO

Lodenice

17:00

10.6. NE

Velvary

17:00

17.6. NE

Braškov

17:00

15:00

14:30

15:15

15:30

15:15

15:30

Novinky z Tenisového klubu
Ani v zimních měsících lánští tenisté nezaháleli.
Kromě tréninků, na které závodní hráči v
mládežnických kategoriích dojíždějí do haly ve
Stochově, a sportovní přípravy, kterou od těch
nejmenších mají v tělocvičně lánské školy, mohli
jezdit také individuálně na tenisové turnaje
pořádané Českým tenisovým svazem. Někteří
hráči se zúčastnili oblastních přeborů. Největšího
úspěchu dosáhl hráč minitenisu (v kategorii dětí
6 – 7 let) Daniel Vlček (ročník 2006), který
obsadil v oblastních přeborech, konaných ve
sportovní hale v Řevnicích, 2. místo. V kategorii
babytenis (děti 8 – 9 let), kde se oblastní přebory
konaly v tenisovém centru Cafex v Rakovníku, se
na 3. místě umístila Barbora Richterová a na 6.
místě Gabriela Vlčková.

dvorcích Tenisového klubu Lány, kde se 28. a 29.
dubna uskuteční dva mládežnické celorepublikové turnaje v kategorii babytenisu a minitenisu. Od
května již téměř každý víkend se uskuteční
mistrovská utkání, v letošním ročníku v
kategoriích minitenis, babytenis a mladší žactvo
(děti 10 – 12 let).

Na všechna sportovní klání vás srdečně zveme do
lánského tenisového areálu.

V dubnu zahájíme letní sezonu na venkovních

Petr Moravec, předseda TK Lány

Závodní hráči za Lány jsou: Daniel Vlček, Jan
Chalupa, Matěj Soukup, Gabriela Vlčková, Jakub
Novotný, Ondřej Sláma, Alena Moravcová,
Tereza Lagová, Karolína Trpáková. Družstva
budou doplněna hráči z Nového Strašecí a
Tuchlovic.

TJ Sokol Lány hledá nového správce
Nového správce sokolovny hledá TJ Sokol Lány.
Upřednostníme zručného a šikovného zájemce,
který se bude správcovství řádně věnovat. Byt je

k dispozici. Zájemci se mohou hlásit písemně na
adresu TJ Sokol Lány, Masarykovo náměstí
čp. 217.
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