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Úvodník

Stavební práce v plném proudu

Leto ní kv ten byl, alespo co se na eho
St edo eského kraje tý e, na události
více ne bohatý. Bomba, která vybuchla
v podob zadr ení Davida Ratha a jeho
obvin ní z korupce, byla ne ekaná jen
zdánliv . Ti, kdo sledují ve ejné d ní,
museli ji d íve zaznamenat
pochybnosti, které se v médiích
objevovaly v souvislosti s p sobením
st edo eského hejtmana, zejména v
oblasti rozd lování dotací obcím a
m st m. Nechci v ak rozebírat vinu i
nevinu bývalého hejtmana, o tom
rozhodne soud. Chci se nad p ípadem
zamyslet v obecné rovin . Znovu se toti
ukázala pravdivost starého r ení, e
ádný strom neroste do nebe. Stalo se tak
zrovna lov ku, který si hodn zakládal
na tom, kdo je. Vzpome me jen na
neustálé zd raz ování doktorského
titulu, a chorobné propagování vlastní
osoby na v ech krajských materiálech a
agresivní a hrubé napadání politických
protivník , asto za hranicí elementární
slu nosti. O to tvrd í je te jeho pád.
Pro nás ostatní je zde pou ení v tom, e je
t eba dávat pozor na okázalé e níky,
horlící proti korupci a jiným zlo ád m.
Není to zase taková vzácnost, e pod
záplavou e í se skrývá touha po moci,
vysoké ambice, jim chybí k napln ní
osobní schopnosti, a nakonec zpravidla
oby ejná chamtivost, ne títící se ani
nepoctivého zp sobu nabývání
pozemských statk . Pro politika, a je
jedno, jestli je hejtmanem nebo
starostou malé obce, by m lo platit
p edev ím, e má být dobrým a poctivým
hospodá em na svém dvorku. A po
t íletém hospoda ení Davida Ratha
z stalo St edo eskému kraji odhadem
sedm a dev t (doufejme, e jen tolik)
miliard dluh . Jak by zazpíval prezident
Masaryk - patný jsi, syne ku, patný
hospodá ...
Karel Pleiner

Stejn jako v minulých letech, tak i v leto ním roce
se da í od po átku roku ad stavebních prací v
na í obci. První leto ní vla tovkou byla výstavba
nové autobusové ekárny ve Va írov ve sm ru od
Nového Stra ecí. Práce provedla firma vácha
zahrady Va ich sn ji na p elomu dubna a
kv tna.
Od 2. dubna se naplno rozeb hly práce na
zateplení budovy mate ské koly v Lánech. Práce,
které provádí firma MAO, a.s. Kladno, probíhají
dle stanoveného harmonogramu. V pond lí 28.
kv tna nastoupila firma, která provede zateplení
a izolaci st echy. Po ukon ení provozu ve kolce
dne 15. 6. za nou bourací práce na venkovní
spojovací chodb na severní stran , která bude
nahrazena zd nou p ístavbou. V pr b hu m síce
kv tna zpracoval projektový tým pod vedením
Ing. Miroslava Ho ej ího dv rozpo tové zm ny
týkající se stavebních úprav budovy a vnit ního
vybavení. Ob zm ny byly schváleny. V ervnu
bude vypsáno výb rové ízení na dodávku
vnit ního vybavení mate ské koly v souladu s
projektem. P edpokládaný termín otev ení
zrekonstruované mate ské koly s navý enou

P ejeme vám hezké pro ití prázdnin!
Lánský zpravodaj vyjde po átkem
m síce zá í. Své p ísp vky m ete
zasílat do 13. srpna 2012
na email:zpravodaj@lany.cz

Èerven 2012

kapacitou na 91 d tí je 1. íjen 2012.
Dal í významnou akcí leto ního roku je
rekonstrukce chodník v ulici Za kolou. Ve
výb rovém ízení byla vybrána firma KlikaDvo ák, s.r.o. Kladno. Tato firma ji v obci
provád la rekonstrukci chodník v ulici Ke
H bitovu, a to ve velmi dobré kvalit . Celková
hodnota sou asného díla je 2,3 milionu K . Dle
p vodního harmonogramu se nejprve v m síci
ervnu m la ud lat 1. etapa rekonstrukce
chodníku, a to západní chodník. Druhá etapa východní chodník - byla z finan ních d vod
plánována a na íjen leto ního roku. Díky
jednání a vst ícnosti provád cí firmy se povedlo
dojednat, e ob etapy budou provedeny ji v
ervnu a splatnost faktur za 2. etapu bude
odlo ena a na íjen 2012. Poslední investi ní
akcí, kterou p ipravujeme, je vým na oken v
budov Domu s pe ovatelskou slu bou, kde sídlí
také praktický a d tský léka . Z finan ních
d vod v leto ním roce provedeme vým nu oken
pouze v p ízemí a okna v 1. pat e budou
vym n na v p í tím roce.
Karel Skleni ka, starosta obce

Nechte v dobì klidu odpoèívat zahradní sekaèku
Mnozí z vás mi jist dají za pravdu, e usednout na
terasu i zahradu k ned lní siest po druhé hodin
odpolední za zvuk sousedovy seka ky nebo
vysava e na listí, p ípadn hlubokých tón wapky,
istící plechového milá ka, není nic p íjemného.
Ano, v ichni chceme udr ovat své zahrady s
krátkým trávníkem nebo p ichystat d evo na
zimu, ale trocha ohleduplnosti k soused m by
p i la vhod!
Lány mají vyhlá ku o ve ejném po ádku,
opat eních k jeho zabezpe ení a istot v obci.
Cílem této vyhlá ky není nikoho omezovat, pouze
stanovit pravidla, která zp íjemní a zlep í
podmínky pro ivot v obci v em slu ným a
ohleduplným lidem.
Obecní vyhlá ka, která je nástrojem proti t m,
kte í ohleduplní nejsou, mj. stanovuje, e ka dý je
povinen zdr et se v katastru obce v sobotu do 8.00

hodin ráno a od 18.00 hodin ve er, v ned li a
státem uznaných dnech pracovního klidu v dob
ráno do 8.00 hodin a odpoledne od 14.00 hodin
ve kerých prací spojených s u íváním za ízení a
p ístroj zp sobujících hluk.
Tzn., e ml et mají zejména seka ky na trávu,
cirkulárky, motorové pily, k ovino ezy,
rozbru ova ky,odfukova e listí, vysokotlaké
isti e, reproduktory hlasité hudby,
letecké modely a v echny dal í stroje a p ístroje
zp sobujících nadm rný hluk.
Prosím ty ob any, kte í zapomn li na existenci
vyhlá ky, aby dodr ovali vyhlá enou dobu klidu a
neobt ovali své okolí. V t in ob an , kte í tak
iní, d kuji.
Martina Ho ej í

Lánský zámek se otevøe veøejnosti
Správa Pra ského hradu oznamuje, e v sobotu 16. a v ned li 17. ervna 2012 budou v dob od 9.00
do 18.00 hodin po esti letech op t mimo ádn otev eny reprezenta ní prostory v zámku Lány.
Náv t vníci uvidí prostory, ve kterých prezident republiky p ijímá významné eské a zahrani ní
politiky, hostí státní náv t vy, po ádá d le itá setkání, nap . Sloupovou sí , Spole enský sál, Modrou
jídelnu i lutý salón, který jako audien ní prostor vyu íval T. G. Masaryk.
P ístup do reprezenta ních prostor zámku bude hlavní branou z ulice Zámecká. Vstup na prohlídku
bude zdarma.
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 Zastupitelé se shodli na nutnosti













nechat zhotovit dal í
tabuleupozor ující na zákaz
skládkování na obecních a ve ejných
prostranství. S odkládáním odpadk
a zahradního odpadu je nejpal iv j í
problém v Lesní ulici v ásti lesa u
fotbalového h i t (ke zji t ní
nelegálních ulo itel bude p izvána
na pomoc i M stská policie v Novém
Stra ecí). Dále se odpad objevuje na
polní cest Pod Starým zámkem, na
Bílé cest a u d tského h i t ve
Va írov . V p ípad zji t ní viník ,
kte í se takto na erno zbavují
odpadu, bude ulo ena pokuta a ve
vý i 50000,- K . Tabule informující o
zákazu skládky budou instalovány na
inkriminovaných místech po átkem
ervna.
Zastupitelka Dagmar Krátká
obnovila výv sku pro vyv ování
smute ních oznámení na autobusové
zastávce na nám stí v Lánech. Od
ervna ji budou moci ob ané Lán a
Va í r o v a u í v a t p r o s m u t e n í
oznámení.
Zastupitelka Jana Drastilová za ídila
p ijetí materiálního daru 5 ks
sedacích set - do majetku obce od
firmy DREX, s.r.o.
V pr b hu kv tna byly o et eny
stromy na d tském h i ti u idovského rybníka a stromy na lánském
(va írovském) h bitov firmou
Stromeko z Bratronic. Kv li patnému stavu byly dva stromy pokáceny.
Na obecní ú ad nastoupí od ervence
nová ú etní matriká ka paní Marie
Jelínková (rozená Kasá ková) ze
iliny. Nahradí paní Miroslavu
Charouskovou, která je v dlouhodobé
pracovní neschopnosti a pro
zdravotní problémy se ji na lánský
obecní ú ad nevrátí.
Starosta Karel Skleni ka jednal s
tuchlovským starostou panem Ing.
Karlem Burdou o mo nosti napojení
Lán na novou cyklostezku, kterou v
blízkosti Pustinky Tuchlovice s
finan ní podporou Státního fondu
dopravní infrastruktury vybudovaly.
Cílem je dosáhnout napojení na
p ipravované nebo ji stávající
cyklostezky sm rem na Kladno a
následn do Prahy.
Tým p ipravující 9. ro ník Lánských
letních slavností, Martina Ho ej í,
Milan Dvo ák, Ilona Víchová, Ivana
Pí ová a Jana Drastilová, fini uje s
p ípravami. Hotový je celý program,
dod lávají se korektury leták ,
zaji ují se posledních technické
detaily programu. Organizáto i
srde n zvou 23. 6. 2012 do hotelu
Classic. Více o programu na str. 5.

Zastupitelstvo schválilo smlouvy
 Zastupitelstvo obce na ve ejném zasedání 28.

5. 2012 schválilo smlouvu o z ízení v cného
b emene pro spol. EZ Distribuce, a.s. D ín
na pozemku par. . 185/192, 185/193 a
185/194 v katastrálním území Lány na ulo ení
kabelového vedení nízkého nap tí v rozsahu
1,7 m2. Vý e v cného b emene iní 1.000,-K .
 Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
smlouvu o z ízení v cného b emene pro spol.
EZ Distribuce, a.s. D ín na pozemcích par.

. 159/33 a 237/3 v katastrálním území
Va írov na ulo ení kabelového vedení nízkého
nap tí a vysokého nap tí. Vý e v cného
b emene iní 8.000,-K .
 Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
smlouvu o z ízení v cného b emene pro spol.
EZ Distribuce, a.s. D ín na pozemku par. .
185/107 a 185/174 v katastrálním území Lány
na ulo ení kabelového vedení nízkého nap tí.
Vý e v cného b emene iní 1.000,-K .

Závìreèný úèet obce za rok 2011
Zastupitelstvo obce na ve ejném zasedání 28. 5.
2012 schválilo záv re ný ú et obce za rok 2011 s
výhradou. Sou asn zastupitelstvo obce ulo ilo
starostovi obce podat písemnou zprávu o

p ijatých opat ení k náprav chyb a nedostatk
zji t ných p i p ezkoumání hospoda ení za rok
2011 odboru kontroly St edo eského kraje do
15ti dn od schválení.

Prodej obecního pozemku
Zastupitelstvo obce na ve ejném zasedání 28. 5.
2012 po projednání schválilo prodej pozemku
par. . 185/8 v katastrálním území Lány a vým e
191 m2 man el m Ji ímu a Jind e ádovým,
bytem Lány, K ivoklátská p. 414, za cenu
30.560,- K .
Pozemek o vým e 191 m2 navazuje na pozemek s

rodinným domem p. 414, je jedinou p ístupovou
cestou k tomuto domu a man elé ádovi ho více
ne 30 let u ívají jako p íjezd ke své parcele, na
vlastní náklady zpevnili plochu zámkovou
dla bou. Zám r prodat nemovitost byl zve ejn n
na ú ední desce obce Lány v termínu od 5. 10.
2011 do 25. 10. 2011.

Bude obnoven Èerný køí
V leto ním roce bude obnoven d ev ný erný k í ,
který stával na k i ovatce cest Lihovar a Vi ovka
v katastru obce Lány. Na instalaci repliky

p vodního k í e spolupracuje se starostou obce
architekt Ing. Jaromír Dole al a PaedDr. Václav
Vodvá ka.

Obec Lány ve spolupráci se smíšeným pěveckým sborem Chorus Laneum pod záštitou
paní Lívie Klausové pořádá u příležitosti zahájení 9. ročníku Lánských letních slavností
dne 22. června 2012 v 18:00 hodin v lánském kostele Nejsvětějšího Jména Ježíš

Motto: „Tisíc podob lásky“
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SPOLEÈENSKÝ IVOT

Kalendáø akcí kvìten/èerven
12. 6.

Kulturní komise obce Lány a Va írov
srde n zve
dne 5. ervence 2012 od 16:00 hodin
na tradi ní

Cyrilometodìjský koncert u Va írovské kaplièky.

Král lákal i dìtské plhavce
Ka dému, kdo sebral odvahu, se v leto ním roce
poda ilo vylézt na slavnostn vyzdobeného krále
na Masarykov nám stí v Lánech. Pro cenu si
vy plhalo 14 odvá livc , p esto e to notn
klouzalo. Lán tí bará níci strom odk rovali a
kmen doslova ohladili. Mezi t mi, kte í si z k í e z
krále strhli obálku s cenou, byly i dívky. Nejvíce
skórovali op t mladí lán tí hasi i. Zabodovali ale
nap íklad i cyklisté, kte í projí d li
náhodou kolem, a nakonec z stali a do
pozdních no ních hodin. plh lákal také
d ti, které po skon ení oficiální sout e
testovaly svou obratnost nejen na králi,
ale i na blízké so e Lip nce.
P ibylo sout í a rozverné páry, kterým
hrál K-Band Josefa Husáka, se
protan ily s ovocem mezi ely k
hodnotným cenám. Nakonec do lo i na
dra bu. ádnému ze plhavc ani
sout ivc se bohu el nepoda ilo
vytáhnout si desetikilovou uzenou
unku. A tak putovala do aukce.
Vydra il ji sám kapelník. Dra ba
zbývajících cen vynesla celkem
devatenáct set korun. Kulturní komise
obce se spolu s bará níky rozhodli
v novat celou ástku na tradi ní
presti ní ocen ní Klobouk dol , které je
ka doro n 30. prosince ud lováno
ob anovi Lán za mimo ádný, nezi tný
podíl na propagaci a rozvoji obce.
Zábava kon ila pozd ve er v nejlep ím.
Leto ní máje byly o to slavnostn j í, e
za átkem ervna slaví lán tí bará níci
80 let od svého zalo ení.

Rád bych touto cestou op t pod koval lánským
hasi m, bez nich se neobejde pomalu ádná
kulturní akce Lán, dále obci bará nické za
usilovnou snahu o udr ování tradic, která je dnes
tak d le itá a je s ní spojena velká d ina. D kuji i
len m kulturní komise Lence Skleni kové,
Ji ímu Luskovi a Ev Havelkové za jejich pomoc.
Roman Havelka, p edseda kulturní komise

Pøi hlídání krále opìt zavonìl pravý maïarský
"bogrács gulyás"
Letos si musel oblíbený éfkucha Ernest Kosár z
volebního sdru ení Spole n pro Lány a Va írov
opat it mnohem v t í kotlík ne v p edchozích
létech. Dotáhl to na sedmdesátilitrový model a
dop edu musím íci, e se v e, a na nepatrný
zbyte ek na dn , op t sn dlo. A podle vyjád ení
náv t vník , kterých bylo po ehnan , si ani
tentokrát éfkucha ostudu neu ízl. Host m
chutnalo! Ostatn aby ne, kdy esnek do gulá e
loupal osobn pan starosta.
Bohu el jsme se tentokrát museli obejít bez
na eho neúnavného kytaristy Zby dy, kterého
zrovna v nevhodném termínu slo ily n jaké

drobné zdravotní problémy. Tímto mu v ichni
p ejeme brzké uzdravení.
My star í modelové, kte í jsme s touto nov
obnovenou tradicí hlídání krále p es noc za ínali,
ji nejsme v té správné kondici na celono ní hlídku
v náro ných podmínkách, které v Narp a p ed ní
panují. Na t stí se na li mladí pokra ovatelé, kte í
p evzali tafetu a state n dr eli pozice a do
ranního kurop ní. A tak v e prob hlo tak, jak to
má být. Král byl uhlídán, gulá sn den a p í tí rok
se t íme zase na shledanou na dal í Bogrács
gulyas party!
Karel Pleiner

Zakon ení cvi ebního roku,
lánská sokolovna v 17:30 hodin
(TJ Sokol Lány)
16. 17. 6. Den otev ených dve í pro
ve ejnost na zámku v Lánech
16. 6. Turnaj Lány Open ve dvouh e
pro lánské ob any (TK Lány)
16. 6. Lánská sme - Volejbalový
turnaj memoriál Jitky
Zelenkové (TJ Sokol Lány)
22. 6. Koncert zahajující Lánské letní
slavnosti, lánský kostel v 18:00
hodin (Obec Lány, Chorus
Laneum)
23. 6. D tský bob ík odvahy (Ná
Va írov)
23. 6. Statické ukázky lodních model
a jejich plaveb na idovském
(MK Lány)
23. 6. Lánské letní slavnosti, 9. ro ník,
hotel Classic od 10:00 do 18:00
hodin (Obec Lány)
23.6. Tane ní zábava pod irým
nebem v hotelu Classic od 20:00
do 02.00 hodin (V pantoflích,
Obec Lány)
25. 6. Rozlou ení 9. t ídy Základní
koly CH. G. Masarykové,
Muzeum TGM Lány v 18:00
hodin.
28. 6. Atletický den ák 2. stupn Z
Lány, h i t TJ Sokol od 8:00 do
13:00 hodin (Z )
30. 6. Letní kino na modelá ském
leti ti (MK Lány, TOP 09)
23. 7. 27.7. P ím stský tábor pro d ti 36 let v Dome ku (OS Na e
Lány)
5. 7. - 6. 7. Lánské letní polétání (MK
Lány)
6. 7. Cyrilometod jské zpívání ve
Va írov od 16:00 hodin u
kapli ky (Obec Lány, Chorus
Laneum)
14. - 15. 7. Turnaj veterán nad 60 let
(TK Lány)
18. 7. Výlet do ZOO (Ná Va írov)
6. 8. 10.8. P ím stský tábor pro d ti
v Dome ku (OS Na e Lány)
11. 8. Výlet do elezni ních muzeí
(Ná Va írov)
13. 8. 17.8. P ím stský tábor pro d ti
v Klubu pro rodi e a d ti
Dome ku (OS Na e Lány)
25. 8. Letní kino u hasi árny (SDH,
TOP 09)
1. 9.
D tský den aneb rozlu ka s
prázdninami (Ná Va írov)
2. 9.
Lánská lou e - 4. ro ník sout e
v p esnosti a rychlosti vedení
lodí (MK Lány).
3. 9.
Probu se kolo! Sportovní a
v domostní sout e v areálu Z .
(Z )
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Vycházka po kolách
V ned li 5. kv tna se na hrázi idovského
rybníka se la asi ty icítka zájemc
dychtivých seznámit se s historií
lánského kolství. Pr vodce PaedDr.
Václav Vodvá ka zahájil vycházku coby
vyu ovací hodinu. Pozdravil p ítomné
áky, zjistil absenci, jmenoval slu bu a
pak odzvonil za átek výuky. Scéná
vycházky ítal celkem osm zastavení.
Neplánovanou zastávkou byla ta
autobusová na návsi, která ú astník m
poskytla ochranu p ed de t m. Poté, co
se po así trochu umoud ilo, pokra ovala
vycházka o n co svi n ji k cíli, historické
budov sou asné koly. Tam si v
knihovn ú astníci doposlechli poutavé
vypráv ní, ob erstvili se, popovídali si.
D ív ne bylo sobotní výuce odzvon no,
obdr eli v ichni p ítomní pochvalu za
pozornost a vzorné chování. I panu
u iteli pat í velký dík za p edané
v domosti. Za spolupráci d kuji i
ob anskému sdru ení Na e Lány,
jmenovit paní Martin Ho ej í.
Iveta Vrabcová, editelka Z

NEBE NAD LÁNY
Èerven/èervenec/srpen
Léto je pro hv zdá e ne astné období.
Noci jsou p íli krátké, vzduch se tetelí
po parném dni a dokonale rozmazává
obraz. P esto práv v lét nejvíc z nás
zvedá hlavu ke st íbrnému pásu Mlé né
dráhy. Díváme se do spirálních ramen
na í galaxie a to st íbro není nic jiného
ne miliony hv zd.
Neozbrojeným okem nem ete minout
nejjasn j í Vegu v souhv zdí Lyry,
Deneb v Labuti a Altair v Orlu. Tyto t i
hv zdy tvo í výrazný letní trojúhelník.
U pouhým triedrem v ak odhalíte
(nejlépe) vle e na zádech tajemství
pojmu nekone no. Není nad takové
brouzdání po NEBI NAD LÁNY.
Pod mlé nou dráhou v souhv zdí
Herkula objevíte známou kulovou
hv zdokupu M 13. Je to shluk statisíc
starých sluncí nama kaných na sebe tak,
e na oblohu tam nejde pohlédnout. Od
obzoru k obzoru je to jedno velké,
zapadající slunce.
Nad ránem, u dost vysoko na východ ,
najdete p i dobrých podmínkách i
pouhým okem na eho souseda, oblá ek
galaxie v Andromed . Je to nejvzdálen jí objekt na obloze, který lze v bec bez
dalekohledu spat it. P esn takhle vidí
Androme ané na i Galaxii Mlé né
dráhy. Ten pohled vás nadchne, uvidíte!
Hezké prázdniny a pozorujte i na
dovolené, nad ji ním obzorem uvidíte to,
co nad Lány nikdy.
Jirka Luska

ZE KOLY A ZE KOLKY


Novinky ze koly králíkovi si p i el
do 4. t ídy s d tmi vypráv t pan Bu i , tatínek
jedné z a ek. U ovky Terenc, Sa a a králík
Nugetka vzbudili u d tí zájem.
 2. 5.
áci 9. t ídy nav tívili v rámci d jepisné
exkurze Muzeum komunismu v Praze.
 8. 5. - T locvi ná jednota Sokol Lány ve
spolupráci s na í kolou a Obecním ú adem v
Lánech uspo ádaly jubilejní 40. ro ník B hu
vít zství. kolu letos reprezentovalo 33 d tí,
Eli ka erná ze 7. t ídy obsadila v kategorii
star ích áky 3. místo, 17 d tí se zú astnilo
b hu pro zdraví, 13 d tí a 8 zam stnanc koly
pomáhalo s organizací. D kuji v em za
reprezentaci a p íkladnou pomoc.
 9. a 15. 5. - Aktivit v rámci programu
Prevence ve kole se ve dvouhodinových
blocích ú astnili áci 7. a 8. t ídy.
 10. 5. - áci 1.
5. t ídy nav tívili DK ve
Stochov , kde zhlédli filmové p edstavení
Kocour v botách . V dru in vyráb ly d ti ke
dni Matek krabi ky s ozdobou z twist art
papíru pod vedením výtvarnice Radany
vecové.
 16. 5.
Na e kola se zapojila do
celorepublikové sbírky Ligy proti rakovin ,
prodali jsme 92 kyti ek a na konto sbírky
zaslali 1 867,- K .

tvrtek 17. kv tna byl dnem otev ených dve í.
Zájem o náv t vu koly projevilo 26 rodinných
p íslu ník . Mo nosti konzultací vyu ili
rodi e 8 ák . Ze koly jsme odvezli starý
papír. Za 2,26 tuny putuje výt ek 1334,- K
na ú et SRPD . D kujeme.
 18. 5. V t locvi n se konal nau ný program
na téma Dravci, sovy a lov k. Pan Bro z
D etovic u Stehel evse p ivezl orla
b lohlavého, kán , po tolku, sovu pálenou,
výra velkého, ale i kondora havranovitého.
 21. 5.
O ivot a p írod v Namibii a
Jihoafrické republice p i la d tem do 4. a 6.














t ídy vypráv t paní Novotná, maminka
jednoho z ák . V t locvi n koly se konalo
cirkusové p edstavení pro d ti z dru iny.
Ve dnech 21. 5. 8. 6. se kola zapojila do
celoplo né generální zkou ky ov ování
výsledk ák na úrovni 5. a 9. ro ník
základních kol z matematiky, eského jazyka
a anglického jazyka.
22. 5. - áci 8. t ídy se vypravili v rámci
d jepisné exkurze do Prahy na Pet ín a do
národopisné expozice v letohrádku Kinských.
24. 5. Zástupci t íd se se li na ákovské rad .
V dubnu a kv tnu reprezentovali na i áci
kolu v n kolika sportovních sout ích. 23.
dubna se dru stvo ák 4. a 5. t ídy ú astnilo
sout e v kopané Mc Donald's Cup. V boji se 7.
Z Kladno, 10. Z Kladno, 14. Z Kladno a Z
H ebe se áci umístili na 5. míst .
27. dubna v utkáních se 6. Z Kladno a 8. Z
Kladno obsadili áci 1. - 3. t ídy t etí p í ku.
Ve dnech 10. a 11. 5. se dru stva mlad ích i
star ích dívek a mlad ích a star ích chlapc
zú astnila atletického závodu Pohár rozhlasu.
Dru stvo mlad ích dívek obsadilo 8. místo v
okrese, dru stvo mlad ích ák obsadilo 12.
místo, star í ákyn dosáhly na 10. místo a
star í áci uhájili 16. místo. D kuji v em za
ú ast a reprezentaci.
Viktor P ibyl, ák 1. t ídy na í základní koly,
se stal mistrem R v achu do 8 let. Viktorovi
blahop eji, d kuji za skv lou reprezentaci
obce i koly a p eji mnoho dal ích podobných
úsp ch .
I letos jsme vyu ili mo nosti po ádat
spole nost Ekologii, s. r. o. o p ísp vek ve vý i
20 000,- K . Zpracovali jsme projekt, jeho
cílem je nové zasklení kolního skleníku, je k
nahlédnutí na kolním webu
www.skola.lany.cz v sekci Projekty/ kolní.
Na kolním webu v sekci kola/Testování
znalostí ák a klimatu koly byly zve ejn ny
výsledky dotazníkového et ení Mapa koly,
které ve kole probíhalo na p elomu m síc
ledna a února 2012.
V úterý 12. 6. 2012 v 16.00 hodin se v u ebn
1. t ídy v budov 1. stupn základní koly koná
sch zka rodi budoucích prv á k .
Iveta Vrabcová, editelka základní koly

Sokolský slet v Praze
Oslavy 150. výro í vzniku Sokola vyvrcholí od 1.
do 6. ervence 2012 v Praze. Po celý týden budou v
Praze na r zných místech probíhat sportovní a
kulturní akce a vystoupení. Hned 1. ervence
od 10:00 hodin projde z Václavského nám stí
pr vod, v 15:00 hodin se bude konat m e
v Chrámu sv. Víta a ve er v 21:30 hodin pr vodem
s lampiony nebo baterkovým osv tlením m ete
vyjít na Pet ínskou rozhlednu. Od pond lí pak
probíhají zkou ky sletových skladeb, ada
divadelních p edstavení, pódiová a folklorní
vystoupení na r zných místech v Praze (OC
Eden, nádvo í Tyr ova domu, Starom stské

nám stí), sportovní program Sokol Gala v hale v
Hole ovicích atd. Hlavní sletová vystoupení se
uskute ní na stadionu SYNOT TIP Aréna v Praze
Vr ovicích (v Edenu), a to ve tvrtek, 5. ervence
od 21:00 hodin a pak v pátek 6. ervence od 14:00
hodin. Vstupenka na hlavní tribunu stojí 200,K , na ostatní místa 150,- K a jejich nákup je
mo ný v síti TICKETPRO. Jeden z program
bude p ená et televize. lenky lánské jednoty
budou zastoupeny ve dvou skladbách Nebe nad
hlavou a Kontrasty.
Václava Nováková
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Obec Lány a Hotel Classic Lány Vás srdečně zvou na

v sobotu 23. června 2012 v areálu Hotelu Classic v Lánech
Program 9. ročníku od 10:00 do 18:00 hodin: Jedinečný dixieland kapely Brass Band Rakovník  Květinová výstava lánské
organizace Svazu českých zahrádkářů  Šermířská vystoupení skupiny Balestra  Tombola  Autogramiáda účastníka Grand
Prix na ledové dráze Jana Klatovského  Dětský park se soutěžemi  Výstava výtvarných prací lánských a vašírovských dětí 
Koňský povoz  Nafukovací Svatováclavská tvrz pro děti  Šéfkuchařovy speciality na grilu  Řemeslnický jarmark 
Od 20:00 hodin taneční zábava pod širým nebem s kapelou V pantoﬂích  Barmanská show.
Atrium hotelu
10:00
10:25 – 10:35
11:15 – 11:40

11:40 – 12:00
12:40 – 13:00
13:00 – 13:30
14:00 – 14:30
15:00 – 15:05
15:05 – 15:20
15:45 – 15:50
16:00 – 16:30
17:15 – 17:45
17:45 – 18:00
18:00

Slavnostní zahájení, uvítací salva
Roztančená Sluníčka z MŠ Lány
Balet na špičkách – ZUŠ Stochov
Aerobic team Lány – TJ Sokol Lány
Břišní tanec – ZUŠ Stochov
Povídání o zbraních – Balestra
Právo útrpné, vyprávění Kata z Kyšperka
Show carvingového mistra
Michala Cominardiho
Losování tomboly, Proměna osobnosti, 1. kolo
Polka s deštníky – ZUŠ Stochov
Aerobic team Lány – TJ Sokol Lány
Vystoupení Kopretinky ze ZŠ Lány
Proměna osobnosti, 2. kolo
Mušketýr – šermířské vystoupení
Výsledek Proměny osobnosti
Závěrečná salva

Divadelní scéna
10:00 – 18:00
13:30 – 14:00
14:30 – 15:00
15:30 – 16:00
16:00 – 17:00

Hry a soutěže pro děti – Balestra
Divadelní fraška Máňa z katovny
Bylo, nebylo - šermířské vystoupení
Vystoupení Mortimer English Club
Klaun Roberto

Sloupový sál
 Květinová výstava lánské organizace
Svazu českých zahrádkářů
 Představení lánských a vašírovských spolků
13:00 – 14:00
Koncert pěveckého oddělení
a orchestru ZUŠ Stochov
Židovský rybník
13:00 – 17:00
Ukázky lodních modelů Modelářského
klubu Lány a okolí
 Vstupné dobrovolné
 Celý areál je bezbariérový

Pořadatelé a Sponzoři

TJ Sokol Lány

Tamara Kotvalová, Kadeřnictví Martina Kellerová, Petra Hošková – kosmetické služby, Vlastenecko-dobročinná obec baráčníků Lány – Vašírov, Svaz českých zahrádkářů, organizace Lány
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Turnaj v pétanque
se pomalu rozbíhá. P ihlásilo se 16
dvojic dosp lých a 4 dvojice d tí.
Dosp lí byli rozd leni do dvou skupin,
zápas si dvojice vzájemn domlouvají
podle svých asových mo ností.
P ehled o hrá ích a výsledky jsou k
zápisu a k nahlédnutí v hospod Narpa.
Hraje se podle pravidel, která jsou u
h i t názorn vysv tlena.
Old ich Polá ek

Prázdninový provoz obecní
knihovny
V m síci ervnu obdr í lánská knihovna
nový výp j ní soubor z kladenské
knihovny. Proto vám nabízíme: p ijdte
se zásobit knihami na dovolenou!
Knihovna bude v ervenci otev ená
ka dou st edu od 13:00 do 17:00 hodin.
V m síci srpnu nebude knihovna
otev ena.
Machá ová Jitka, knihovnice

ZE KOLY A ZE KOLKY
Okénko
do mateøské koly
Rekonstrukce mate ské koly je v plném proudu.
Chystáme se na p esunutí do provizorních prostor
v Z Lány. Obecní ú ad nám vy el vst íc a 14. 6.
nám jeho zam stnanci pomohou multikárou
p evézt do provizorních prostor lehátka, stoly,
idle i hra ky. V íme, e nám p ijdou na pomoc
p i st hování i tatínkové a maminky.
D kujeme, e s Va í pomocí v e zvládneme v klidu
a pohod . Výchovnou innost t ídní u itelky
naplánovaly v t inou do p írody, na h i t , a tak si
budeme u ívat ervnových dní plných sluní ka a
p icházejícího léta.
Na co se budeme t it v ervnu?
 4.6. - 8. 6., 18.6. - 22.6. Pobyt d tí v p írod ,
Emilovna 2012
 Lesní den vycházky d tí
 11. 6. - 15. 6. Poslední kolkování
(p ed koláci)
 13.6. Záv re ná besídka p ed kolák
 15.6. Polodenní p í výlet do Ob rky

Lán tí baráèníci letos oslaví
80. výroèí
Za átkem roku 1932 byla na popud
bará ník z Rozd lova zalo ena na e
obec bará nická. Zakládajících len
bylo 47. Nejvíce teti ek a soused bylo v
roce 1948, a to 174. Teti ky a sousedé se
scházeli pravideln 1 m sí n na
kon elských sed ních, 4 x do roka na
Sousedských sed ních, ka dý rok se
konaly volby a volili se kon elé. Vznikla i
my lenka na zhotovení praporu.
Zejména kulturní aktivita bará ník
byla v minulosti velmi pestrá. Po ádaly
se Bará nické zábavy, Cecilské zábavy,
Máje, zájezdy, koncerty, brigády na
ních a v lese. K útlumu innosti do lo za
války, ale my lenka na po ízení praporu
neusnula ani v t chto t kých dobách. Po
válce byla op t zalo ena kní ka na
prapor, do ní se pomalu st ádaly peníze
jako výt ek ze zábav, ale i dary soused
a teti ek. V roce 1959 bylo dostate n
na et eno a nechal se prapor zhotovit v
Jablonném nad Orlicí. Ke slavnostnímu
rozvinutí praporu se konala slavnost,
které se zú astnilo 386 lidí. Byli to
sousedé a teti ky z okolních obcí
bará ník . Na e spolupráce s okolními
bará níky trvá i nyní, zú ast ujeme se
jejich akcí. V dne ní dob , kdy zájem
mladých o ná spolek není a na e teti ky
a sousedé stárnou, ji sami mnoho akcí
ned láme. Rádi ale pom eme ostatním
organizacím v obci a sna íme se o
udr ování staro eských tradic, co je
vlastn hlavním na ím cílem.
Hana Schritterová, rychtá ka

 23.6. Vystoupení d tí na Lánských

slavnostech
D tí ze t ídy Sluní ek nav tívily u p íle itosti
Svátku matek babi ky v Dom s pe ovatelskou
slu bou. Pro babi ky m ly p ipravené písni ky,
básni ku a s p áním pak babi kám p edaly i
kvetoucí fialky.
V mate ské kole se nám da í spole n s d tmi u v
lednu na ízkovat fialky, které pro maminky a
babi ky vyp stujeme do krásných kyti ek, které
jist pot í i s p ání kem nebo srdí kem. Pro svoje
maminky si srdí ka nebo p ání ka zdobí
vlastnoru n ka dý kluk i d v e v týdenním
projektu O mamince.
V úterý 15. kv tna zahráli áci ze ZU Stochov
na im d tem pásmo nazvané Klí k písni kám.
D ti zpívaly, hrály na hudební nástroje. Cele
dopoledne v mate ské kole m lo p íjemnou
muzikantskou atmosféru.
Milu e Van ková, Martina Blínová

Z HISTORIE
Kdo jsou baráèníci?
V Kolín stával v druhé polovin 19. století
hostinec, který nesl název Bará ek. tamgasti,
kte í tam chodívali, samoz ejm popíjeli p i
ízné Kmochov muzice ízné pivo, ale
rozhodn to nebyli jen kondelíci, jim je nade v e
jejich vlastní pohodlí. Kmochovy interpretace
lidových písní v nich probouzely vlastenecké
nad ení, které neprojevovali pouze slovy, nýbr i
skutky. Mo ná se inspirovali slovy K. Havlí ka
Borovského, e je nejvy í as, aby nám to na e
vlastenectví rá ilo sjet z úst také do rukou,
abychom o vlasti mén mluvili, ale více pro no
konali. Kolín tí bará níci, jak si íkali, se starali
o podporování chudiny, vdov, sirotk a v ech
pot ebných, aby se nikdo ze spolusoused
nemohl nezavin n dostat pod hranici lidské
d stojnosti. V dobách zakládání nejr zn j ích
spolk vzniklo v roce 1873 z charitativního
kolínského spolku podp rné a vzd lávací
sdru ení vlasteneckého rázu ozna ované jako
Vlastenecko dobro inná obec bará nická.
Hromadné zakládání dal ích místních
bará nických obcí bylo podníceno Jubilejní
zemskou výstavou v Praze r. 1891 a pak
Národopisnou výstavou v eslovanskou (Praha
1895). V r. 1896 byla ustavena Veleobec eského
bará nictva v království eském a následn se
pak za aly vytvá et jednotlivé bará nické upy
coby mezi lánek mezi úst edím a místními
organizacemi. Jako první vznikla r. 1902 v
Brandýse nad Labem upa Polabská. V r. 1907

se v eských Bud jovicích konal první
bará nický sjezd, na n m bylo mimo jiné
rozhodnuto i o vydávání svazového asopisu
eský Bará ník. Bará nické hnutí se roz í ilo i
do krajanských spolku ve Vídni a v Americe.
Bará níci vedle podp rné innosti vyvíjeli a
vyvíjejí innost zam enou na dodr ování
kulturn historických tradic (máje, krojované
staro eské plesy s neodmyslitelnou besedou,
p ipomínky místních a regionálních zvyklostí a
oby ej ).
Velice barvitá je bará nická terminologie.
Spolkové místnosti se íká rychta a rychta je
rovn ozna ení výboru ka dé díl í bará nické
organizace. V ele rychty stojí rychtá , jeho
zástupce je místorychtá , dále ve výboru zasedá
pantatínek a panímaminka. Jednatel nese titul
syndik, hospodá je berní, revizní komisi se íká
slídilové ú t , za kulturní innost zodpovídá
vandymistr, na po ádek v obci dohlí í dráb,
ob erstvení zabezpe uje afá a nechybí ani
ponocný. K významných ivotním výro ím
chodí svým bli ním blahop át pov ení
gratulanti. lenská základna, to jsou sousedé a
teti ky.
P vabný a nezanedbatelný kolorit zachovávající vzpomínky na spolkovou innost, kde se
spojuje p íjemné s u ite ným.
(Zpracováno podle Wikipedie, heslo
Vlastenecko-dobro inná obec bará nická.)
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SPORTOVNÍ DÌNÍ V LÁNECH
Ohlédnutí za hokejovou sezonou
Leto ní hokejový ro ník byl pro lánská mu stva
vcelku úsp ný. Nejv t ího úsp chu dosáhlo
dru stvo dorostenc v meziokresním p eboru,
kde letos nastoupily jen t i týmy: mu stva ze
ebráku, z Kralovic a z Lán. Tuto sout na i borci
ovládli suverénním zp sobem. Bez jediného
ztraceného bodu sehráli v ech 8 utkání, ve kterých
nast íleli úctyhodných 76 branek a pouhých 16
inkasovali. Stejným jednozna ným zp sobem
ovládli druhý ro ník hokejového turnaje O
Putovní pohár Antonína Bechyn .
První mu stvo dosp lých nastupovalo takté v
meziokresním p eboru, který je rozd len do dvou
skupin, kdy ve skupin A obsadilo tvrtou p í ku,
co mu stvu zajistilo postup do finálové skupiny.
V této skupin i p es velké potí e se sestavou
dopl ovanou hrá i z B-mu stva a dorostu

odehráli lán tí velmi dob e. V této nadstavbové
ásti prohrálo na e mu stvo jen dv utkání. Dv
remízy znamenaly kone né páté místo ze 14
ú astník meziokresního p eboru.
Druhé mu stvo dosp lých ji estou sezonu
bojovalo v amatérské sout i, která se pod názvem
AMHL Slaný hraje ji jedenáct let. Leto ní sezona
se lánským p íli nevyda ila. V základní ásti se
poda ilo vyhrát jen t i utkání a uhrát jednu remízu,
co sta ilo na jen na poslední sedmé místo.
Nadstavbovou ást Lán tí hráli proti druhému
mu stvu základní ásti a ve druhém utkání
dokázali smazat estigólové manko z prvního
st etnutí a postoupili do souboje o finále, kde
podlehli favoritovi z Chomutova, který vyhrál
nakonec celou sout .
Ale Lomberský, p edseda HC Lány

Rekordní úèast
Tou se m e chlubit jubilejní 40. ro ník B hu
vít zství zámeckým parkem konaný dne 8. kv tna
2012. Taková ú ast p ed ila ve kerá o ekávání
organizátor
celkem 742 závodník !!! I kdy
ráno ukazoval teplom r jen osm stup , kolem
poledne ji bylo p íjemných osmnáct, tak e i
po así p isp lo k opravdu p kným zá itk m jak
závodník , tak i divák .
I letos byly nejpo etn ji obsazeny kategorie
p ed kolních hoch (49 startujících), star ích
dívek (41), mlad ích dívek (38) a chlapc (36),
mlad ích áky (35) a pak mu 30 a 39 let (34).
Tradi n men í po et závodník zaznamenaly
star í mláde nické a dorostenecké kategorie (7
nebo 8 závodník , nebo dokonce jenom 2 v
kategorii). Ztrácejí mladí v tomto kritickém v ku
zájem hýbat se, sout it, zm it síly? Letos ú astí
p ekvapily eny ve t ech kategoriích jich b elo
celkem 47 a nechyb ly mezi nimi ani Lá a ky
M. Kukurová,P. Vrabcová, M. erná, I.
Chalupová, M. Gregorová. Lánských závodník
bylo celkem 90, v B hu pro zdraví je t 45. A kdo
z na ich stál na stupních vít z ? Daniel Vl ek ve
4. kategorii získal st íbro, Eli ka erná v 11.

kategorii rovn st íbro, budeme-li po ítat
Vojt cha Klause za Lá áka, tak byl ve 14.
kategorii bronzový. Se st íbrnou medailí
odcházel Jan Merunka v kategorii mu star ích
70 let. Blahop ejeme!
Proto e to byl jubilejní ro ník, podívali jsme se
trochu do historie. Nej ast j ím ú astníkem za ta
léta byl Milan Bechyn následovaný Janem
Novákem a Josefem Hlo kem v mu ích a v
enách suverénn zvít zila Renata Schritterová
( volbová).
O dobrý pr b h se staral iroký táb ob tavých
organizátor , k velmi p kné atmosfé e ur it
svým dílem p isp li i sourozenci Ladrovi v roli
komentátor , p ípadné zdravotní problémy byla
p ipravena e it paní Kv ta Hurdová. Význam
B hu podtrhla také p ítomnost pana prezidenta a
jeho man elky. Velké pod kování pat í v em
sponzor m a dárc m finan ních i v cných dar
a správ a zam stnanc m zámku Lány.
40. ro ník B hu je ji historií, a ije ten ty icátý
první v roce 2013!
Václava Nováková

Aerobic Team Lány letos vybojoval 16 pohárù
Leto ní sezóna byla pro Aerobic Team Lány - pod
TJ Sokol Lány velice úsp ná. D v ata se
zú astnila n kolika závod a z nich si pak p ivezly
16 pohár . Poprvé jezdily na závody v echny
skupiny u od 5 let. Celý tým se skládá z
následujících závodních kategorií: 5-7 let:
Leontýnky, 8-10 let: Policajtky, 11-13 let:
ekyn , 14 a více let: Roboti.
Trenérkou v ech skupin je Bára Ladrová. Mimo
hlavní skupiny má tým i sólistky: Mí u Jelínkovou
(15 let), Adélku Chocholovou (6 let), Andrejku
trossovou (7 let); a minitýmy: Trio: Jí a
Jelínková, Sabinka Mol anová, Eli ka Hasíková;
Duo: Kája Po tová, Týnka Belu ová. Dokonce

cvi í i jeden minitým s trenérkou Bárou Ladrovou
- sestava p izp sobená zran ní Báry.
Aerobic Team Lány moc d kuje v em ob tavým
rodi m, kte í jezdili na závody anebo pomáhali
jiným zp sobem, celé t locvi né jednot a
Hospod Narpa za finance na dopravu. Bez
t chto lidí bychom se nemohly radovat z 16
pohár .
V úterý 12. ervna m ete v echny skupiny vid t
v sokolovn od 17:30 hodin. V echny hlavní
skupiny je mo né vid t na Lánských letních
slavnostech.
Václava Nováková

Nabízíme výtvarné, vzd lávací
a sportovní aktivity. Pokud si z programu
nevyberete, m ete si jen hrát
v prostorné hern . Najdete nás v lánské
sokolovn v úterý a ve st edu od 9:00
do 12:00 a od 14:00 do 17:00, ve tvrtek
od 9:00 do 12:00 hodin.
ervnový program:
úterý
 19. ervna od 11:00 do 11:15
Ma áskové divadlo;
st eda
 10:00 10:30 Zpívánky pro d ti s
rodi i v rytmu ro ních období a
tradi ních lidových svátk ;
 15:00 15:45 Mortimer English
Club;
 16:00 17:00 Angli tina pro d ti
(kurz pro p ihlá ené);
tvrtek
 10:00 10:30 Výtvarné dovád ní
pro d ti s rodi i.
Srde n Vás zveme na ní e uvedené akce.
Není t eba se p edem p ihla ovat.
 12. ervna od 10:00 do 11:30 Jdeme
se podívat do lánské kolky;
 13. ervna od 15:00 do 17:00 Kurz
první pomoci ;
 21. ervna od 10:00 do 12:00
P edná ka Nástup do mate ské koly,
období vzdoru;
 27. ervna od 10:00 do 12:00
P edná ka Bezdomovectví a út ky z
domova.
Podrobný program a ceník najdete na
www.naselany.cz.
B hem letních prázdnin bude
Dome ek otev en pouze v dopoledních
hodinách v termínech 17. - 19.
ervence a 28. - 30. srpna.

Domeèek nabízí angliètinu
V zá í otevíráme nové kurzy angli tiny
pro dosp lé. P i p ihlá ení do 15. srpna
platí zvýhodn né kurzovné - 1650,- K a
platby do 22. srpna. P i pozd j ím
p ihlá ení 2250,- K ! Lekce budou
ka dý tvrtek, rozd lené na za áte níky,
mírn pokro ilé, pokro ilé, Business
English. Podrobné informace na
www.naselany.cz. Více informací
na e-mailu: veronika.sulc@seznam.cz.
Za ínáme 13. zá í 2012.

Domeèek hledá správce
Baví vás práce s lidmi a máte blízko k
d tem? Ob anské sdru ení Na e Lány
hledá správce pro Dome ek na ½
pracovní úvazek. Nástup íjen 2012.
Více informací 724 265 092, Jana
Drastilová.
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Ze Sokola krátce
 Výbor TJ na svou sch zi 15. kv tna

pozval v ech p t zájemc o správcovství sokolovny, aby se s nimi seznámil
osobn a sd lil jim své p edstavy a
nároky. Jeden dal í se p ihlásil je t
dodate n . Do druhého kola
postoupili t i zájemci. Nakonec
výbor 30. 5. vybíral ze dvou adept .
 P ij te se podívat na malou akademii

v úterý 12. ervna od 17:30 hodin.
Zhlédnete n kolik vystoupení skupin
aerobiku pod vedením Barbory
Ladrové a ukázky dvou sletových
skladeb. Chceme p itom také ocenit
práci cvi itelek. Vstupné dobrovolné.
 Zakon ení cvi ebního roku bude ve

tvrtek 28. ervna od 19:00 hodin v
Hospod Narpa, v salónku v 1. pat e .
 Kdo má zájem cvi it i o prázdninách,

m e nav t vovat hodinu aerobního a
kondi ního cvi ení v dy v úterý od 20
h o d i n - 3 . e r v e n c e Ve n d u l a
Jan a íková, 10. 7. a 17. 7. Jana, 24.7.
Mí a, 31.7. Martina, 7. srpna Jana,
14. 8. Mí a, 21. a 28. 8. Jana.
 16. ervna prob hne turnaj smí e-

ných dru stev Lánská sme .
 TJ stále hledá n koho, kdo by nahradil

Pavla Sláni ku p i organizování
nohejbalových turnaj .


ádáme u ivatele venkovního h i t ,
aby respektovali jeho provozní ád,
aby na h i t nevná eli sklen né
nádoby a nekou ili tam!

Lánský den plný her
P es nep íznivou p edpov po así a
krátký dé se na d tském h i ti se lo
tém 600 d tských a dosp lých
náv t vník . Spole n s organizátory se
postaraly o p íjemnou atmosféru.
Výt ek z akce je krásných 15.810,90
K . Peníze uhradí pronájem mobilní
toalety na h i ti do konce leto ního zá í.
Jana Drastilová, OS Na e Lány

Omluva
V kv tnovém Zpravodaji jsme otiskli
chybné výsledky dvou fotbalových
utkání. tená m, fanou k m i hrá m
SK Lány se omlouváme a zve ej ujeme
správné výsledky odehraných zápas :
TJ istá - SK Lány 2:6 (odehráno 5. 5.)
SK Senomaty - SK Lány 2:5 (odehráno
12. 5.)
D kuji.
Martina Ho ej í

Lány mají achového mistra
Stal se jím v kv tnu ák první t ídy lánské základní
koly, teprve sedmiletý Viktor P ibyl. Svým
výkonem 9 bod z 9 partií se stal mistrem v achu
eské republiky do 8 let.
Mistrovství prob hlo ve dnech 12. 5. 13. 5. 2012
v Malenovicích v okrese Frýdek-Místek.
Zú astnilo se jej celkem 66 chlapc a 16 d v at.
Viktor P ibyl bude tak reprezentovat eskou
republiku na mistrovství sv ta v kategorii do 8 let.
Dr íme mu palce!
Martina Ho ej í

Krajská soutì fotbalistù je zachránìna!
Tým lánského á ka se po osmi vyhraných
zápasech v ad dokonce usadil na tvrtém míst
tabulky, tedy za p ímé aspiranty postupu do vy í
sout e. Práv s dv ma z nich se ov em v záv re ných bojích je t utká a eká jej t ký boj. I tak je
dosavadní zisk 39 bod v krajské tabulce
nejlep ím fotbalovým výsledkem za mnoho
posledních let.
Tuchom ice - SK Lány 0 : 2 (0:1)
Ne ekanému vít zství napomohla u 3. minuta,
kdy sudí musel vylou it branká e domácích za
faul na Vejrá ku. V záv ru polo asu se hlavou
prosadil Pleiner a hrá i ikovnou hrou zápas
kontrolovali, zejména po druhé brance Vejrá ky.
SK Lány - NOVO Kladno 3:1 (1:1)
Ze strany Lán nejpoveden j í utkání sezony,
diváci vid li hezký rychlý fotbal se astným
koncem. V 10. minut se z dálky parádn trefil
Humr, ale soupe brzy po rohu vyrovnal. V druhé
p li se po akci volby prosadil Vejrá ka a vedení
zvý il Pleiner dorá kou st ely Rybá e.
SK Lány - Doksy 1:0 (1:0)
Vyrovnané utkání rozhodl v 17. minut Rybá ,

kdy p edsko il branká e po centru Dudá ika a z
úhlu skóroval. Tvrdou a v záv ru hodn nervózní
bitvu s ancemi na obou stranách hrá i zvládli.
Branov - SK Lány 0:1 (0:1)
Lán tí za ali výborn a za tvrt hodiny mohlo být
rozhodnuto. Humr pálil do ty e, stejný hrá a po
n m i Reichl pelá ili po akcích Dvo áka sami proti
gólmanovi. Na opa né stran piloval p ímé kopy
ligista Podzemský, který jich tolik nezahrává snad
ani p i tréninkovém nácviku, Lány podr el
branká Hau vic. Gól si dali domácí sami, kdy
dlouhý pas Dudá ika d razn sledoval Vejrá ka a
obránce skóroval. Ke konci m ly Lány spoustu
ancí vedení zvý it, ale mladíci v útoku v echny
zahodili.
SK Lány - Stochov 2:0 (1:0)
Hern nepovedený zápas za al dob e. U v 10.
vte in pálil pohotov Dvo ák, po následném
rohu byl faulován Reichl a Dudá ik otev el z
penalty skóre. Dal í tutovky z staly nevyu ity, a
tak soupe postupn hru vyrovnal. Klid domácím
p inesla a 68. minuta, kdy se z dálky trefil k ty i
Vejrá ka.
Milan Dvo ák, trenér

Fotbalový dorost bojuje o finále
Lánský fotbalový dorost dohrál poslední zápas
okresního p eboru a potvrdil poctivé druhé místo.
ekají ho je t dv pohárová utkání ve své
skupin . Uvidíme, jestli má anci probojovat se
do finále a potvrdit svou formu.
Pr b né výsledky a termíny dal ích utkání:
Pohárová utkání

Termín

4.

SK Lány Sp. Lu ná

24.3.

10.00

5.

So Srbe

SK Lány

2.6.

10.00

6.

FJ H edle Sk Lány

9.6.

10.00

as

Termín

as

Výsledek

11.

SK Lány-SK Pavlíkov

31.3.

10.00

10:0

12.

So Srbe -SK Lány

8. 4.

10.00

0:6

13.

FC Po Ole ná- SK Lány

15.4.

10.00

2:4

14.

FC 05 Zavidov- SK

21.4.

10.00

4:2

Výsledek

15.

SK Lány Sp. Lu ná

28.4.

10.00

6:0

11:1

16.

TJ istá SK Lány

5.5.

10.00

2:6

17. SK Senomaty SK Lány

12.5.

9.00

2:5

18.

SK Lány FJ H edle

19.5.

10.00

2:0

19.

B. Lubná SK Lány

26.5.

10.00

1:4
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