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Úvodník

Z veøejného zasedání zastupitelstva obce

Od zalo ení eskoslovenska v roce 1918
máme jedenáctého prezidenta. Pro nás,
lánské, má lou ení s dosavadním
prezidentem trochu jiný význam ne pro
zbytek republiky. V ichni ostatní budou
vzpomínat na Václava Klause jako na
hlavu státu, politika a ekonoma, a u v
dobrém i zlém. V na í obci je zvlá tností
to, e se ka dý nový prezident na pár let
stává na ím sousedem z ísla
popisného 2. A jako takového si ho
v dycky budeme p ipomínat.
Jakým byl tedy Václav Klaus sousedem?
Dlu no íci, e dobrým. Lán tí v dy
hodnotí své prezidentské sousedy podle
dvou hlavních kritérií - za prvé do jaké
míry zasahují do normálního provozu
obce v rámci výkonu své funkce, za
druhé jak se zajímají o ivot v na í
vesnici. Co se tý e toho prvního, z
hlediska obce jsme tém nepocítili, e
by vedle nás ila hlava státu. Co je
dob e, proto e kdo by m l rád r zná
omezení ze strany d le itých pán se
sluchátkem v uchu a vybouleným
podpa ím.
Naopak v druhém sm ru m eme jak na
Václava Klause, tak i na jeho man elku,
milou a p íjemnou paní Livii, vzpomínat
jen v dobrém. astou ú astí na obecních
akcích, p itom neformální a nenásilnou,
si ur it získali na e sympatie. Nehled
na jejich významnou podporu n kterým
podnik m, nap íklad B hu vít zství
zámeckým parkem.
Celkov tedy m eme íci, e v
Klausových ztrácíme po deseti letech
spole ného sou ití dobré sousedy.
Nezbývá, ne jim pop át do dal í ivotní
etapy hodn t stí a vyslovit nad ji, e se
s Lány nelou í nav dy a e se je t n kdy
setkáme.
V ím, e i ná jedenáctý soused z . p. 2,
Milo Zeman, bude milý a vst ícný a e
se mu u nás bude líbit.
Karel Pleiner

Zastupitelstvo obce se se lo ve st edu 13. února v
hotelu Classic na svém prvním ve ejném zasedání
v leto ním roce. V úvodu seznámil starosta obce
Karel Skleni ka p íchozí ob any s inností
zastupitelstva v prvních dvou m sících leto ního
roku.
Dále zastupitelstvo projednalo a schválilo:
·obecn závaznou vyhlá ku . 1/2013 o místních
poplatcích, kterou se osvobozují od poplatku
n kte í poplatníci (více viz samostatný lánek);
·prodej pozemku odd leného z parcely . 146/1 v
katastrálním území Lány zapsané v katastru
nemovitostí u Katastrálního ú adu pro
St edo eský kraj, Katastrální pracovi t Kladno
na LV . 10001 pro obec Lány, katastrální území
2
Lány. Cena 160,- K /m , kupní cena bude
navý ena o pom rnou ást náklad spojených se
zpracováním geometrického plánu a náklady na
vyhotovení kupních smluv;
·p ijetí v cného daru didaktických pom cek a
stavebnice od EZ Distribuce, a.s. v hodnot
50.000,-K pro pot eby Mate ské koly Lány;
·ú etní uzáv rku Základní koly Lány a p evod
nevy erpaných finan ních prost edk z roku
2012 v celkové vý i 38.419,66 K do rezervního
fondu Základní koly Lány;

Podìkování
za úklid snìhu
D kuji v em ob an m, kte í se v zimních
m sících starali o úklid chodník p ed svými
domy a tím pomohli se zaji t ním sch dnosti
obecních chodník , p esto e to ji není jejich
povinnost.
Karel Skleni ka, starosta obce

Bøezen 2013

·ú etní uzáv rku Mate ské koly Lány a p evod
nevy erpaných finan ních prost edk z roku
2012 v celkové vý i 7.171,73 K do rezervního
fondu Mate ské koly Lány;
·z ízení komise pro prevenci kriminality v obci
Lány; komise bude pracovat ve slo ení: Karel
Pleiner p edseda, Mgr. Milan Dvo ák
len,
velitel M stské policie Martin Novák;
·po ízení projektové dokumentace od Ing. arch.
Jana erveného v esti díl ích ástech vodohospodá ská ást, dopravní e ení, zele ,
elektro, koordinace a in enýring na úpravu
idovského rybníka v Lánech;
·pronájem klubovny v suterénu budovy základní
koly p. 418 ob anskému sdru ení Mláde sob
ve vý i 400,-K /m sí n na období 1.3. - 31.12.
2013;
·podání ádosti o dotaci z Programu Ministerstva
pro místní rozvoj, podpora obnovy a rozvoje
venkova, dota ní titul . 2 - podpora zapojení d tí
a mláde e do komunitního ivota v obci na akci
Lány revitalizace okolí koly ;
·za azení akce Lány revitalizace okolí koly
do Programu obnovy obce v letech 2011 2014.

POZVÁNKA
Muzeum T. G. M. Rakovník a Obec Lány
si Vás dovolují srde n pozvat na
Den s T. G. M. v sobotu 9. b ezna 2013.
Program:
9:00 - 12:00 prohlídka muzea, ochutnávka oblíbených jídel T. G. Masaryka a jeho rodiny
13:00 pietní akt u jezdecké sochy T. G. Masaryka, vystoupí lánský smí ený sbor Chorus Laneum
13:30 vernisá výstavy fotografií Masarykova zastavení
15:00 koncert - Monika R ková (housle), Hedvika Mousa Bacha (harfa)

koláci budou mít del í letní prázdniny
V souvislosti s plánovaným zateplením plá t
historické budovy lánské základní koly,
provedením hydroizolace základ , vým nou
oken, zateplením st echy a strop v nejvy ím
podla í budovy a zm nou vytáp ní na tepelná

erpadla typu zem /vzduch se leto ní koláci
mohou t it na zkrácený kolní rok. editelka
základní koly rozhodla s ohledem na rozsah
plánované rekonstrukce ukon it docházku ák
lánské základní koly ke dni 21. ervna 2013.

Veøejné zasedání zastupitelstva obce
Zveme Vás na ve ejné zasedání zastupitelstva obce,
které se koná v pond lí 8. dubna 2013 od 18:00 hodin v sále nad hospodou Narpa.
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Co se dìje na radnici












Na návrh Karla Pleinera bude
umíst na nová uzamykatelná
výv ska zve ej ující obecní
informace a pozvánky spolk v
Berounské ulici u Smí eného zbo í
M. Van ka. Klí e od výv sky budou
po dohod s panem M. Van kem k
dispozici v jeho obchod .
Zástupci Státního fondu dopravní
infrastruktury se p ijeli v únoru
podívat na skute ný stav polní cesty
v lokalit Pustinka, kterou
zastupitelé p ihlásili do grantového
ízení na propojení s cyklostezkou
sm rem k Tuchlovicím.
Zastupitelka Jana Drastilová
p ipravuje podání grantové ádosti
na Ministerstvo pro místní rozvoj z
programu Podpora obnovy a rozvoje
venkova na projekt úpravy parku u
základní koly a blízkého okolí.
Cílem projektu je otev ít ve ejnosti
park vedle historické budovy
základní koly, zru it zbývající ást
plotu okolo budovy I. stupn
základní koly, vy e it stání pro
automobily v ulici Ke H bitovu,
upravit vstup do nov vybudované
klubovny mláde e, vybudovat druhý
zvý ený p echod pro chodce v
blízkosti koly v ulici Ke H bitovu.
Do vyhlá eného výb rového ízení
na rekonstrukci historické budovy
lánské základní koly se p ihlásily t i
firmy - Panda stavební a obchodní
spole nost s.r.o., RYKA s.r.o.,
VEXTA s.r.o. V ichni uchaze i se
zú astnili otevírání obálek. Vít z
výb rového ízení bude znám
do 15. dubna leto ního roku.
6. - 8. b ezna 2013 prob hla vým na
oken v 1. pat e Domu s
pe ovatelskou slu bou.
Dodavatelem byla firma Vekra.
Zastupitelé rozhodli o uspo ádání
ezbá ského sympozia v zá í
leto ního roku. Vernisá soch by
mohla prob hnout p ed lánským
posvícením.

Zmìna v úhradì poplatku za svoz domovního odpadu
Zastupitelé na únorovém ve ejném zasedání
projednali a schválili zm nu vyhlá ky . 2/2012
o místním poplatku za svoz komunálního
odpadu.
Zm ny jsou následující:
osvobozeni budou ti poplatníci, kte í dolo í
skute nost zakládající nárok na osvobození
po dobu pobytu osoby dlouhodob lé ené v
nemocni ním za ízení nebo lé ebnách;
 od poplatku jsou osvobozeni poplatníci, kte í
dolo í skute nost zakládající nárok na
osvobození po dobu pobytu mimo území R;
 od poplatku jsou osvobozeni poplatníci, kte í
dolo í skute nost zakládající nárok na
osvobození po dobu trvání vazby a výkonu
trestu odn tí svobody;


od poplatku jsou osvobozeni poplatníci, kte í
dolo í skute nost, e se prokazateln
nezdr ují v míst trvalého bydli t , a dolo í,
e poplatek uhradili v míst , kde se zdr ují.
Od poplatku budou poplatníci osvobozeni
pouze tehdy, pokud dolo í skute nosti
zakládající nárok na osvobození a pokud d vod
(pobyt) zakládající nárok na osvobození trval
nep etr it déle ne 90 dn .
Jestli e pominou d vody, pro které bylo
poplatníkovi poskytnuto osvobození od
poplatku, je poplatník tuto skute nost povinen
do 15 dn oznámit správci poplatk a uhradit
poplatek do doby, kdy d vody pro osvobození
pominuly. Poplatek je splatný jednorázov , a to
do 15. 3. p íslu ného kalendá ního roku.
JUDr. Ernest Kosár


Revize odpadkových ko ù
Na základ podn t ob an a po adavk
zastupitel provedli pracovníci obecního ú adu
p es zimu revizi výt nosti odpadkových ko v
obci. Výsledek odpadkového et ení ukázal, e
n které ulice mají ko
velký po et (nap .
Berounská ulice), n které ulice mají ko jediný
nebo ádný, n které ko e dlouhodob vykazují
malý po et ulo eného odpadu. Proto budou
n které stávající ko e p emíst ny, aby
rovnom rn pokrývaly celou obec, a zárove
budou doobjednány nové odpadkové ko e a
rozmíst ny po obci. Sou asn s tím zastupitelé
op tovn diskutovali o mo nosti po ízení sá k
na psí exkrementy. Jejich po ízení z poplatk za
lo ský rok zhatil náhlý p íliv seniorských ps ve

vsi a vinou toho byla vybrána i ni í ástka z
poplatk za psy, kterou zastupitelé plánovali
pou ít na nákup psích sá k .
Pravda v ak také je, e se zastupitelé neshodnou
na nutnosti nákupu speciálních sá k na psí
exkrementy. Na st l padají argumenty pro i
proti, obavy z vandalismu a ni ení sá k , jejich
nevyu ívání a vysoká po izovací cena zásobník
na sá ky.
A co si myslíte vy, tená i Lánského zpravodaje, o
vhodnosti umíst ní sá k na psí exkrementy k
odpadkovým ko m v obci? O své názory se
m
ete pod lit na e-mailu:
zpravodaj@obec-lany.cz.
Martina Ho ej í

Obec Lány
vás co nejsrde n ji zve na literární ernou hodinku

Veèer s mým nejlep ím pøítelem
Svou oblíbenou knihu vám tentokrát p edstaví Ivana Pí ová.
Pokud máte rádi knihy, p ij te v 18. b ezna v 18:00 hodin do salonku nad hospodou Narpa.
Pokud máte pocit, e se ve svém ivot bez t ch divných papírových v cí obejdete, p ij te také.
Mo ná se nám poda í p esv d it vás o tom, e na knihách p ece jen n co je.

Veèer s nejlep ím pøítelem se vydaøil
Zápis dìtí do Mateøské
koly Lány
Pro kolní rok 2013/2014 se koná ve
dnech 14. 3. 15. 3. 2013 od 10:30 do
15:00 hodin.
S sebou vezm te rodný list dít te a
ob anský pr kaz jednoho z rodi .

I kdy nápad uspo ádat literární ernou
hodinku s p ed ítáním z knihy vypadal ve svém
po átku tak trochu jako ílený, skute nost
p ed ila v echna má o ekávání. První ve er
nav tívila dvacítka milovník literatury a troufám
si íci, e v t ina z nich, alespo podle ohlas ,
nelitovala. Vzhledem k tomu, e jsem necht l
nechat nést k i na trh n koho jiného, ujal jsem se
prvního Ve era s nejlep ím p ítelem sám a
zvolil jsem notoricky známý titul - T i mu e ve
lunu (o psu nemluv ) od anglického humoristy
Jeroma Klapky Jeroma. V p íjemném prost edí

salonku nad Narpou as p íjemn plynul p i
konzumaci chutných nápoj a dobré literatury, e
se ani necht lo v it, jak to rychle ub hlo.
Povzbuzen tímto ohlasem si vás proto jménem
obce Lány dovoluji pozvat na ji druhý literární
ve írek, kde vás tentokrát se svou oblíbenou
knihou seznámí Ivanka Pí ová. Titul je op t
p ekvapením. Sejdeme se v salonku nad
hospodou Narpa, a to v pond lí 18. b ezna v 18.00
hodin. Jste srde n zváni!
Karel Pleiner
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SPOLEÈENSKÉ DÌNÍ
Sbor dobrovolných hasièù T. G. Masaryka Lány
Vás zve na Hasièský ples.
23. 3. 2013 od 20:00 v lánském Muzeu T. G. Masaryka.
K tanci a poslechu bude hrát kapela Èerný brejle.
Vstupné 150,- Kè

Zveme vás na Ètení pro celou rodinu
Ob anské sdru ení Na e Lány Vás srde n zve v
ned li 17. b ezna od 14:00 do 17:00 hodin do
Muzea T. G. Masaryka v Lánech na tení pro celou
rodinu aneb Pomáháme lánské knihovn . Letos se
budeme v novat tvorb
eského malí e,
i l u s t r á t o r a a s p i s o v a t e l e J o s e f a L a d y.
P ipomeneme si jeho literární a kreslí skou
tvorbu, budeme p ed ítat úryvky z knih, k vid ní
bude výstava publikací, které napsal nebo
ilustroval. Pr vodci literárním odpolednem
budou áci Základní koly v Lánech za p veckého
doprovodu ák Základní um lecké koly ve

Stochov a p ipojí se i d ti z Mate ské koly v
Lánech s pásmem tane k a íkadel. Nesmím
zapomenout na výzdobu lánského Muzea, o tu se
také postarají lánské a va írovské d ti, proto e se
zú astnily výtvarné sout e a nakreslily krásné
obrázky inspirované tvorbou Josefa Lady. T i
nejhez í kresby z ka dé v kové kategorie budou
ocen ny práv t etí b eznovou ned li odpoledne.
P ij te za námi p íjemn strávit as s knihami!
Martina Ho ej í,
ob anské sdru ení Na e Lány

Lesu a myslivosti zdar!
Ve tvrtek 14. února 2013 se v Muzeu T. G. M. v
Lánech konala p edná ka a beseda o Lánské
obo e. Navzdory valentýnským radovánkám a
ve ernímu fotbalu ji nav tívil mimo ádn vysoký
po et zájemc . V d li pro . Do la e na
p sobení lidí, které mají Lán tí v dobré pam ti a
kte í svým úsilím (bez frází prosím) dovedli
Oboru k její sou asné sláv a prosperit .
Rozhodující podíl na gólu, íkají znalci, nemusí
mít v dycky ten, kdo ho vsítil.
Díky zasv cenému povídání Ing. Boh. Martínka,
dlouholetého editele lánské Lesní správy, jsme si
p ipomn li innost lesník Ing. Karla Hajna,
Bed icha Malí ského, B etislava Kolíska,
Franti ka Mikolá e, Ji ího Lengyela, otce a syna
E nerových, Ing. Jana Ham íka, Ing. Boh.
Macha e, Ing. Josefa Kofenta, d dy K e ka,
Josefa adiny, Karla Vajnera, Huberta Svobody,

Eduarda Manna, Václava Milfaita, Karla
Vondrá ka, Ladislava Stehlíka, Kv toslava
Klingra, Ladislava Machá ka, Franti ka
ivní ka, Jana Poura, Josefa andy, Ladislava
tulce, Jana lapala, Vít zslava Chalupeckého,
Ji ího Honzáka, Josefa Kougla, Ji ího Dolana,
Josefa Kellera, Milana Van ka, Ladislava
Sk ivana, Václava Ka tánka, Václava Pence,
Jur i, Ing. M. Görnera a ady dal ích. Nikdo nejde
sám a na tom, e Obora je taková, jaká je, mají i oni
sv j nesporný podíl. D kuji.
D kuji také Ing. Robinovi Ambro ovi, jen akci
technicky zaji oval a promítal zajímavé
fotografie. Vítám ho mezi lánské lokálpatrioty a
t ím se na jeho p edná ku o tom, jak se Obory
dotkly události druhé sv tové války.
Lesu a lovu zdar!
Václav Vodvá ka

Zúèastnìte se burzy knih
Na ned li 17. b ezna p ipravuje
ob anské sdru ení Na e Lány ve
spolupráci s lánským Muzeem T.G.M.
tradi ní Burzu knih aneb Pomáháme
lánské knihovn .
Máte doma knihy, které jste dlouho
nevzali do ruky? Va e knihovna by si
oddechla p i vy azení n kterých knih?
Cht li byste n které knihy ze své
knihovny vy adit? Nevíte, jak s dobrou
knihou nalo it? Darujte knihy do
knihovny!
Podmínky p ijetí kni ního daru do
lánské knihovny:
 knihy vydané po roce 1995 pro
dosp lé i d tské tená e (m ete
p ipojit v nování lánské knihovn ),
 uvítáme zejména d tské knihy,
 kladné posouzení knihy lánskou
knihovnicí paní Macha ovou,
 dobrý stav darované knihy.
Knihy m ete doru it od 10. do 17.
b ezna 2013 do lánského Muzea
T. G. M.
V p ípad , e pot ebujete pomoci s
p esunem v t ího mno ství knih,
m ete nás kontaktovat na tel. 732 770
797 (knihy musí být v ak p ipravené v
ta kách nebo krabicích).
Knihy, které nebudou vhodné pro
za azení do lánské knihovny, budou
nabídnuty (se souhlasem majitele) 17.
b ezna 2013 od 14:00 do 17:00 hodin
formou burzy zájemc m z ad iroké
ve ejnosti k roz í ení soukromých
knihoven. Tyto knihy si bude mo né za
symbolický p ísp vek koupit. Výt ek z
burzy bude v nován lánské knihovn .
P ij te strávit hezké literární odpoledne
s tvorbou eského malí e, ilustrátora a
spisovatele Josefa Lady. Pokud darujete
n jakou hezkou knihu ve prosp ch
lánské knihovny nebo si knihu naopak
koupíte, pom ete dobré v ci.
D kujeme.
Martina Ho ej í,
ob anské sdru ení Na e Lány

KAMENICTVÍ LADISLAV HUMPÁL
Slu nost, spolehlivost, kvalita
 pomníky a hrobky podle po adavku zákazníka nebo z nabídky více ne 50 ti pomník
 nápisní desky, sekání písma do kamene, zlacení, st íb ení písma, portréty, keramická fota, dopl ky (svítilny, vázy, k í e, sví ky








apod.)
odborné i t ní a konzervace pomník , rovnání, dla by okolo rám
poh ební práce, kopání hrob , ukládání uren
odstra ování náhrobk , u kterých byl ukon en nájem
prodejní výstava pomník denn 8 :00 18:00 hodin, po dohod i mimo
za zákazníkem i dojí díme a poradíme p ímo na h bitov
krátké dodací lh ty se zárukou 60 m síc , ceny p edem
schody, parapety, kuchy ské desky apod. z p írodního kamene

Více na stránkách www. kamenictvi-humpal.cz | Objednávky a informace: Hamr 13 (proti erpací stanici
Robin Oil) Rakovník 269 01 | tel: 313519671, mobil: 603494769, e-mail: kamenictvi.humpal@tiscali.cz

P enechám
ze zdravotních d vod
zavedené
D tské centrum v Lánech.
Informace na telefonu
734 845 199
Ji ina V rnochová
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KALENDÁØ AKCÍ V LÁNECH A VE VA ÍROVÌ NA ROK 2013
B ezen
B ezen
1. 3. 27.3.
9. 3.
9. 3. - 14. 4.
13.3.
17. 3.
18. 3.
20. 3.
23. 3.
30. 3.
31. 3.
Duben
Duben
Duben
Duben
7. 4.
14. 4.
15. 4.
17. 4. - 19. 6.
26. 4.
27. 4.
27. 4.
28. 4.
28. 4.
28. 4.
30. 4.
Kv ten
Kv ten
Kv ten
11. 5.
18.5.
18. 5.
19. 5.
23. 5. - 26. 6.
24.5.
25.5.
25.-26. 5.
31. 5.
erven
erven
1. 6.
1. 6.
1. 6.
8. 6.
14. 6.
15.6.
15. 6.
15.6.
15. 6
18. - 20. 6.
22. 6.
22. 6.

Jarní úklid ve ejných prostranství (Ná Va írov)
Zápis zájemc do pétanque zápolení Lánská koule 2013 (Sokol)
Den s T. G. M., celodenní oslavy výro í narození prvního
eskoslovenského prezidenta (Muzeum T.G.M.)
Výstava fotografií Masarykova zastavení (Muzeum T.G.M.)
Volební valná hromada TJ Sokol Lány, od 18:00 hodin v sokolovn
tení pro celou rodinu aneb Pomáháme knihovn +Burza knih,
od14:00 do 17:00 hodin (Na e Lány, Muzeum T.G.M.)
Literární erná hodinka, od 18:00 hodin, sál nad Narpou (Obec
Lány)
P ebor Lán ve stolním tenisu, star í áci a mu i (Sokol)
Hasi ský bál, od 20:00 hodin v Muzeu T. G. M. v Lánech (SDH
Lány)
Tradi ní prodejní velikono ní výstava 9:00 -17:00 hodin (Muzeum
T.G.M.)
Turnaj veterán Memoriál J. Skály ve stolním tenisu (Sokol)
Turnaj Va írovské koulení pétangue
Jarní brigáda na d tském h i ti (Na e Lány)
Pálení arod jnic (Ná Va írov)
Otevírání lánského mola, idovský rybník v Lánech (MK Lány)
Koncert Chorus Laneum na erveném Hrádku (Chorus Laneum)
Literární erná hodinka s oblíbenou knihou, od 18:00 hodin v sále
nad Narpou (Obec Lány)
Výstava obraz Vladimíra vece - Dvojic e(Muzeum T. G. M.)
Prvorepubliková kavárna - Prvorepublikový tramping (Muzeum
T.G.M.)
Tenisový turnaj babytenis (TK Lány)
Lánská jarní sobota, sout historických model (MK Lány)
Tenisový turnaj minitenis (TK Lány)
Lánská jarní ned le, sout historických model (MK Lány)
Turistický pochod s NW holemi do Zbe na (Sokol)
Pálení arod jnic (Obec Lány, SDH Lány, MK Lány, Bará níci)
Vycházka Prvomájová stopa (Ná Va írov)
Turnaj Va írovský úsm vný volejbal (Ná Va írov)
Vystoupení Lánských na upní akademii ve Stochov (Sokol)
Tenisový turnaj minitenis (TK Lány)
Koncert Chorus Laneum v Lidicích + pietní akt (Chorus Laneum)
Tenisový turnaj babytenis (TK Lány)
Výstava fotografií Jany Jiráskové (Muzeum T. G. M.)
Bogrács gulyás párty, nám stí Lány (Spole n pro Lány a Va írov)
Staro eské máje (Obec Lány, Bará níci, SDH Lány)
Lánské aerovleky, polétání velkých model letadel (MK Lány)
Oslava Mezinárodního dne d tí (M Lány)
D tský den, pln ní bob íka odvahy (Ná Va írov)
Lánský den plný her, 13:00 - 18:00 hodin, d tské h i t u rybníka
(Na e Lány, Bará níci, SDH Lány)
Statické ukázky model lodí, p edvád ní plujících model a ízení,
idovský rybník (MK Lány)
Tenisový turnaj - mlad í veteráni (TK Lány)
Krajský p ebor v tenisu, minitenis (TK Lány)
Koncert zahajující Lánské letní slavnosti, 18:00 hodin lánský
kostel (Chorus Laneum, Obec Lány)
Lánské letní slavnosti 10. ro ník, od 10:00 02:00 hodin v areálu
hotelu Classic (Obec Lány)
Statické ukázky lodních model a jejich plaveb na idovském
rybníku (MK Lány)
Memoriál Jitky Zelenkové, turnaj ve volejbalu (Sokol)
No ní polétání osv tlených elektromodel , modelá ské leti t
Lány (MK Lány)
Olympiáda d tí a mláde e Z Lány - 4. ro ník
Lány OPEN tenisový turnaj ve dvouh e (TK Lány)
Rockový slunovrat od 14:00 do 23:00 hodin, modelá ské leti t
(Obec Lány, MK Lány, SDH Lány)

23. 6.
Den otev ených dve í na skládce Ekologie , od 8:30 do14:00 hodin
ervenec/Srpen
ervenec
Výlet do ZOO (Ná Va írov)
5. 7.
Cyrilometod jský koncert ve Va írov
2. 7. - 6. 9.
Výstava ke 150. výro í vzniku erveného k í e (Muzeum T. G.M. )
5. 6. 7.
Lánské letní polétání, modelá ské leti t (MK Lány)
13.7.
Tenisový turnaj - star í veteráni (TK Lány)
22. - 26. 7.
P ím stský tábor v Dome ku (Na e Lány)
22. - 26. 7.
Prázdninový týden u koní 1. turnus (Sportovní stáj Lány Va írov)
29.7. - 2.8.
P ím stský tábor v Dome ku (Na e Lány)
29.7. - 2.8.
Prázdninový týden u koní 2. turnus (Sportovní stáj Lány Va írov)
Srpen
D tský den plný her aneb Rozlu ka s prázdninami (Ná Va írov)
Zá í
Zá í
ezbá ské symposium (Obec Lány)
Zá í
Turnaj Va írovský nohejbalový kop (Ná Va írov)
1.9.
Lánská lou e, 5. ro ník sout e v p esnosti a rychlosti vedení lodí,
sout hasi ských lodí na idovském rybníku (MK Lány)
7.9.
Tenisový turnaj babytenis (TK Lány)
7. 9.
Lánská podzimní sobota, sout historických model , modelá ské
leti t + Lánské rachejtlování, 8. výro í zalo ení klubu(MK Lány)
8.9.
Tenisový turnaj minitenis (TK Lány)
8. 9.
Lánská podzimní ned le, sout historických model , modelá ské
leti t (MK Lány)
12. 9. - 20. 10. Výstava Varieté a cirkus (Muzeum T. G.M. )
14. 9.
Ve er na rejd , plavby se slavnostn osvícenými modely lodí na
idovském rybníku (MK Lány)
14.9.
Duha nad M , benefi ní den (M Lány)
14.9.
Tenisový turnaj - mlad í áci (TK Lány)
14. 9.
Kuliná ský jarmark od 11:00 do 16:00 hodin + Staro eská
zabija ka od 13:00 hodin (Obec Lány, SDH Lány, Bará níci)
14. 9.
Masarykova vatra, 19:00 hodin (SDH Lány, Muzeum T. G. M.,
Obec Lány, Chorus Laneum)
21.9.
Posvícenský tenisový turnaj - ve ty h e (TK Lány)
21. 9.
No ní polétání, osv tlených elektromodel , modelá ské leti t
Lány (MK Lány)
29. 9.
Posvícení v Lánech
íjen
íjen
Drakiáda (M Lány, MK Lány)
íjen
Podzimní úklid ve ejných prostranství (Ná Va írov)
íjen/listopad Uzavírání lánského nebe, modelá ské leti t Lány (MK Lány)
4. 10.
Prvorepubliková kavárna - V ne ek, ib inky (Muzeum T. G. M.)
28. 10.
P ipomínka výro í vzniku eskoslovenska (Muzeum T. G. M.)
28. 10.
Koncert k výro í T.G.M .(Chorus Laneum)
Listopad
1. 11.
Lampionový pr vod od 18:00 hodin (Na e Lány)
3. 11.
Zavírání lánského mola, idovský rybník v Lánech (MK Lány)
24. 11.
Tradi ní prodejní adventní výstava, 9-17 hodin (Muzeum T. G. M.)
30.11.
Rozsv cení váno ního stromu (Obec Lány, Chorus Laneum)
Prosinec
Prosinec
Mikulá ská nadílka (Ná Va írov)
14. 12.
Vo avý advent, Zlatý afrán (Obec Lány)
21. 12.
Buchec, váno ní volejbalový turnaj (Sokol)
26. 12.
Turnaj ve stolním tenisu mu (Sokol)
27. 12.
Váno ní turnaj ve stolním tenisu mláde e (Sokol)
30. 12.
Premiéra divadelního p edstavení + Klobouk dol , p edání ocen ní
(DS Tyr , Obec Lány)
31. 12.
Silvestrovský turnaj ve stolním tenisu (Sokol)
Pou ité zkratky po adatel :
Bará níci Vlastenecko-dobro inná obec
bará ník Lány Va írov
K Lány
eský ervený k í , místní
skupina Lány
DS Tyr Divadelní spolek Tyr
MK Lány Modelá ský klub Lány a okolí
M Lány Mate ská kola Lány
Muzeum T.G.M. Muzeum TGM v Lánech
Narpa Hospoda Narpa

Na e Lány ob anské sdru ení Na e Lány
OÚ Lány Obecní ú ad Lány
SDH Lány Sbor dobrovolných hasi
T. G. Masaryka v Lánech
Sokol TJ Sokol Lány

TK Lány Tenisový klub Lány
Z Lány Základní kola Lány

Pokud není uveden termín akce, bude up esn n po adateli dodate n .
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ZE KOLY
 V prvním únorovém týdnu probíhala na na í kole sbírka ve prosp ch

kola v únoru
31. 1.
áci obdr eli svá pololetní hodnocení v podob výpis z
vysv d ení; prv á ci byli ve kolní dru in pasováni na skute né
koláky, co si vyslou ili nejen díky p kným vysv d ením, ale také za to,
e dokázali splnit mnoho nelehkých úkol .
 15. 2. s vedením koly se se la ákovská rada.
 19. 2.
estou lekcí projektu Rozumíme pen z m s názvem Výhodné
nakupování si v dal ím projektovém dnu pro li áci 8. t ídy.


ob anského sdru ení ivot d tem. D ti mohly sdru ení podpo it koupí
magnetky se zví átky, pravítka nebo klí enky. Prodejem p edm t bylo
vybráno a odesláno na ú et ob anského sdru ení ivot d tem
1 700,- K . Sbírka je ur ena na nákup zdravotnické a p ístrojové
technologie a dal ího pot ebného vybavení pro d tská odd lení
nemocnic, d tské stacioná e, ústavy pro handicapované d ti a d tské
domovy v rámci celé eské republiky.
 V pr b hu ledna a února byla ve kole po ádána kolní kola olympiád
z eského jazyka, anglického jazyka, d jepisu a matematické sout e
Pythagoriády, ve kterých sout ili áci 2. stupn . 29. ledna se následn v
Kladn konalo okresní kolo D jepisné olympiády, kde Michal Beredzas
z 8. t ídy obsadil p kné 13. místo. V okresním kole Olympiády z eského
jazyka, které se konalo 11. února také na Kladn , se pak Kate ina
Zaoralová z 9. t ídy umístila na výte ném 7. míst . ák m blahop eji a
d kuji za reprezentaci koly.
Iveta Vrabcová, editelka základní koly

Ma karní merenda posedmé
D ti a rodi e v rozli ných maskách a p evlecích se se li v lánské sokolovn
druhou únorovou ned li na Ma karní merend , která byla v po adí ji
sedmou v historii Dome ku - Klubu pro rodi e a d ti. Tu leto ní si nenechalo
ujít 129 d tí a 29 dosp lých v maskách.

Akci pomáhali se sdru ením Na e Lány p ipravit teti ky z lánské obce
bará nické, lenové lánského Sokola, man elé Barochovi a mnoho
dobrovolník . D kujeme!
Jana Drastilová, ob anské sdru ení Na e Lány

Ani letos náv t vníci nezklamali a se lo se mnoho
nápaditých kostým . Nejpo etn j í skupinou v lánské
sokolovn byly 10. února p evleky z í e zví átek, na paty
jim lapaly princezny a víly, následované piráty a
arod jnicemi, kouzelníky a ertíky.
D ti se bavily p i sout ích a plnily rozli né úkoly. Co
po adatele letos p ekvapilo, byla délka ivého et zu
vytvo eného p íchozími náv t vníky. M il úctyhodných
75 m, co z n j d lá nejdel í lánský ma karní et z v bec.
Porota m la nelehký úkol vybrat t i nejhez í masky mezi
d tmi a dosp lými. Ocenila t etím místem nápaditý
Bonbónomat Olivera Bu i e z Lán, druhým místem
Kohoutka Rí i Melena z Va írova a první místo pat ilo
Fion Andrejky trossové z Lán. Z dosp lých masek se
nejvíce líbila Marge Simpsonová paní Marty Gregorové z
Lán, originální Muzejní exponát pana Emila Bu i e z Lán
a brouk Pytlík pana Václava Burgera z Lán. Po adatelé
odm nili v echny d ti ob ím narozeninovým dortem,
vyrobeným dr itelkou Zlatého afránu z roku 2010 paní
Janou Malou, a loutkovou pohádkou Princezna a drak.
Výt ek z merendy pou ijeme ve prosp ch lánského
Dome ku.

Prodej slepi ek

ST EDOZÁPADNÍ REALITNÍ s.r.o. Nové Stra ecí

Dr be árna ervený Hrádek,firma Dráb,op t
prodává slepi ky sná kových plemen Lohman
hn dý,Tetra hn dá a Dominant íhaný, kropenatý,
erný, lutý, modrý a bílý. Prodáváme slepi ky
pouze z na eho odchovu!

Nabízí na prodej:

Stá í slepi ek: 16 - 18 týdn |Cena: 149,- -178,- K /ks

Prodej se uskute ní v ned li
10. b ezna 2013 v Lánech - u rybníka
v 10:45 hod.
P ípadné bli í informace tel.:
728 605 840; 415 740 719; 728 165 166
Nová slu ba - výkup králi ích ko ek
cena 22-35,- K /ks

Hezký poz. 1321m² v Lánech, orient. k J. Vzrostlé stromy. Výhled. IS u pozemku. Cena k jednání:
1.490.000,- K
Nová BJ 2+kk (56m²) v 2.NP domu v Novém Stra ecí. ÚT, plyn. Vybaveno. Parkování. Klidné
místo. Cena: 1.590.000,-K .
Pozemek 1139 m² na JZ svahu okraje m sta Nové Stra ecí s výhledem na K ivoklátské lesy.
Cena: 1190 K /m².

Odkoupíme Va i ornou p du. Platba v hotovosti. 170.000,-K za hektar.
Kompletní nabídka na www.reality.cz/ rma/793
email: reality-cifka@iol.cz | tel: 739 963 456, 736 610 520
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NEBE NAD LÁNY
Bøezen / Duben
Nejh e se objas ují jevy d v rn
známé, o nich si myslíme, e víme
v echno. T eba m sí ní fáze
Za n me úpl kem, tou nejpopulárn j í
z nich. Vychází p esn ve chvíli, kdy nad
Rakovníkem zapadá Slunce. Celou noc
cestuje k západu a Slunce (a je v noci
nevidíme) mu svítí p ímo do tvá e .
Jedin úpln k spl uje utkv lou
p edstavu z d tství
ve dne svítí
sluní ko, v noci m sí ek.
S ka dým následujícím dnem se M síc
zpo uje se svým východem. Za týden se
vyhoupne nad Tuchlovicemi a o
p lnoci.
Nastane poslední tvr . V tu chvíli je
Slunce p ímo pod na ima nohama. Svítí
mu tedy na jeho levou tvá a M síc se
nám jeví jako písmeno C. Pomáháme si
pom ckou, e Luna couvá my leno ke
konci svého cyklu. Poslední tvr tedy
nechává první polovinu noci
bezm sí nou, naproti tomu je t celé
dopoledne bledne nad Rakovníkem.
Svým zpo ováním dosáhne M síc za
týden toho, e ho Slunce do ene, jejich
kotou e se na obloze (tém ) p ekryjí a
takhle vyjdou nad tuchlovickým
obzorem. Po denní obloze cestují
spole n , Slunce svítí Lun do zad , a
tak ji nemáme anci spat it. V této fázi
nastává nový m síc, proto nov. Jen taková
noc je jako stvo ená pro zlo in, ka dý
lump si m e být jist, e bude obloha a
do rána temná.
Jirka Luska

Prázdninový provoz M
V leto ním roce dohodlo editelství
lánské mate ské koly spolupráci s
rynholeckou mate skou kolou a
prázdninový provoz pro p ed kolní d ti
z Lán a Va írova zajistilo následovn :
 1. - 4. 7. bude otev ena Mate ská kola
Rynholec;
8. - 19. 7. bude otev ena Mate ská kola
Lány
22.7.- 2. 8. bude otev ena Mate ská
kola Rynholec
5. 8. -23. 8. bude otev ena Mate ská
kola Lány
26. 8. - 30. 8. bude otev ena Mate ská
kola Rynholec
Za 1 týden docházky do mate ské koly
v pr b hu letních prázdnin se bude
hradit ástka 90,- K + stravné. Bli í
informace obdr í rodi e v lánské
mate ské kole.
Martina Ho ej í

ZE KOLKY
Okénko do mateøské koly
Koncem ledna se d ti ze t ídy Sluní ek vydaly za
doprovodu pana Vasila Jartima po stopách lesní
zv e. Za zajímavé povídání o lesní zv i
d kujeme. Výlet za al posiln ním sva inou v
chat - a pak u jsme se v ichni vydali do kouzelné
zimní p írody. Na výlet jsme m li opravdu zimní
po así, ale rychlá stopa ská ch ze nás zah ála.
D ti u krmelc naservírovaly zví átk m dobroty a
cestou okolo rybníka nakrmily i vodní ptactvo. Do
kolky jsme p ivezli samorost, kterým ozdobíme
na i zahradu.
4. 2. Byl zahájen plavecký výcvik ve t íd
Sluní ka. D ti jezdí ka dé pond lí
smluvním autobusem do bazénu v
Tuchlovicích. Tam se pod vedením
kvalifikovaných instruktor u í, jak ve
vod plavat i jak v ní dovád t. Pro d ti je
p ipraveno celkem 10 lekcí. Na plavání se
d ti v dy velmi t í a zp t p ijí dí p íjemn
unaveny a plny dojm a zá itk . Velké
pod kování pat í dobrovolnicím
maminkám, které jezdí s námi a pomáhají
nám.
12. 2. Do na í mate ské koly p ijelo kouzelnické
duo s p edstavením áry a kouzlení III .
Kouzelnické p edstavení se i tentokrát
d tem líbilo. Pan kouzelník nás stále
p ekvapuje novými triky a fígly. Tentokrát
do p edstavení zapojil i pejska, co bylo
pro d ti velkým p ekvapením a milým
zpest ením. Jako ji tradi n si pan
kouzelník bral na pomoc i malé kouzelníky
z na ich ad. Ti mu pomáhali s kouzlením a
arováním a spole n pobavili ostatní d ti.
Na dal í kouzlení se v ichni u moc t íme.
D ti se v blízké dob vydají na výlet za zví átky ke
krmelci. O p esném termínu rozhodneme s
ohledem na aktuální po así.
V zim se d ti ze v ech t íd pe liv starají o
krmítka pro ptá ky, která máme v ka dé t íd .
Odpov dn dopl ují zásoby, pozorují ilý ruch
ptá k u krmítek a t í se na to, jak nám jako
pod kování na ja e malí sv enci p kn zazpívají.
Na kolní zahrad máme na strome ku také
zav ené dobroty pro ptactvo. U íváme zimní
atmosféry, s d tmi jsme p ipravily i ledové
ozdoby, pozorujeme zimní po así a za ínáme
vyhlí et jaro.
Leto ní zimu se nám bacily úsp n vyhýbají, a
tak se ádná ch ipková epidemie ve kolce
nevyskytla. M eme se proto t it z ka dého
zimního dne.
P ipravujeme Medové odpoledne
Hlavním cíle projektu Medové království je v
pr b hu roku d ti podrobn ji seznámit s ivotem
v el, jejich významem a p ínosem pro p írodu a
lidi.
Polo me si otázku Pro lidé chovají v ely?
Jedním z hlavních d vod je získávání v elích

produkt a medu.
Jist znáte a máte osv d ené recepty, kde nesmí
scházet med. P ineste nám recept do kolky, nebo
za lete emailem! S d tmi spole n vytvo íme
Medovou kucha ku a na Lánských slavnostech
15. ervna 2013 ji budeme prezentovat. V p í tím
Zpravodaji p ineseme lánek, jak se vyda ilo
Medové odpoledne ve t íd nejstar ích d tí.
Milu e Van ková, editelka M Lány

Okénko do tøídy Beru ek
B hem února se t ída Beru ek v rámci týdenního
projektu vydala na nefal ovanou velrybá skou
výpravu. Na e herna se prom nila v krajinu ledu a
sn hu a rtu teplom ru se nacházela hluboko pod
nulovou hranicí. Aby nám po cest nebyla zima,
vybavili jsme se na cestu epicemi a rukavicemi.
Je t p ed výpravou jsme si rozd lili funkce na
lodi, aby na e cesta byla bezproblémová a v e
fungovalo, jak m lo. Za zvuku písn Velrybá ská
výprava jsme se vydali prozkoumat, jak vypadá
skute ná velryba. Samoz ejm jsme m li v plánu
ji hned po prohlédnutí pustit zp t do vody,
proto e víme, e jich je málo a musíme je chránit.
Na mo i jsme potom pozorovali celá hejna velryb,
k emu jsme pou ili lodní dalekohledy. N kte í z
nás velrybu i chytili. Nakonec jsme ale dojeli a do
m lkých vod a na i velrybá skou lo jsme museli
vym nit za kajak, kterým jsme docestovali a k
Eskymák m. S t mi jsme se pozdravili posunky,
abychom si v ichni rozum li, chvíli jsme si s nimi
povídali a vydali se zp t k nám do kolky. Celý
dopolední výlet jsme si v ichni krásn u ili a
odnesli si z n j krásné nalad ní do dal ích
kolkových dní.
Kate ina Kratochvílová, u itelka M Lány
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ZE IVOTA SPOLKÙ
Lípy lípy - lípy
V minulém ísle Lánského zpravodaje jste se v
rubrice Kalendá historický do etli, e na
cvi i ti za sokolovnou byly dne 29. dubna 1923
sázeny lípy. Jedna z nich byla pojmenována po
T. G. Masarykovi. Bohu el nikdo nevíme, která to
byla. Jisté ale je, e t m stávajícím lípám je letos
90 let a jejich zdravotní stav dle posouzení
odborník není práv nejlep í. Dv padly samy
(na t stí se nikomu a ni emu nic nestalo) p i
vich ici. Výbor TJ rozhodl, abychom lípy
postupn skáceli a vysazovali nové. N kolik lip ji
padlo, nyní p i ly na adu dal í t i kusy. Naproti

tomu prvních p t mladých lip vesele roste ji od
roku 2011. Zdravé d evo z leto ních strom
v nujeme obecnímu ú adu na plánované
ezbá ské symposium . Dávám tuto informaci
Lá ák m na v domí, aby nevznikaly zbyte né
dohady. V te, e ani len m výboru to není jedno
kácet takové památné stromy, ale bezpe nost na
h i ti, které u ívá iroká ve ejnost v etn kolky a
koly, je pro nás p ece jenom zásadn j í.
Václava Nováková

Volejbalová liga AVL Volley po první èásti
Lán tí volejbalisté v únoru dohráli první ást
volejbalové ligy AVL Volley. P i vyrovnaných
bojích ztratili pouze jeden zápas s rakovnickým
dru stvem, kdy podlehli 11:15 v tiebreaku.
Obsadili tak druhé místo v pr b né tabulce za
zmín ným Rakovníkem. Nyní sout pokra uje
druhou ástí s odvetnými zápasy. Lánský tým
bude obhajovat zlato z minulého ro níku, a tak
má silnou motivaci. N kte í soupe i evidentn

posílili svá dru stva, aby lánskou nadvládu
v AVL Volley ukon ili.
Domácí zápasy mohou p íznivci volejbalu
nav tívit v místní sokolovn . Termíny a výsledky
zápas jsou k dispozici na internetových
stránkách ligy www.avlvolley.cz.
Martin Zelenka

Prezentaèní odpoledne v lánské sokolovnì
V ned li 3. února se konalo tradi ní prezenta ní
cvi ení v lánské sokolovn za ú asti t iceti
cvi enek. Byly zde p edvedeny ukázky cvi ení,
které mohou eny vid t p i na ich hodinách, ale
také prezentace, které zpest ily tento program.
Celkový výt ek z této akce je 800,-K , které

p jdou do sokolské pokladny. V ím, e v em
ú astnicím se prezentace líbila a budeme se dále
scházet p i r zných cvi ebních hodinách, které v
Sokole po ádáme.
Martina Moravcová,
vedoucí odboru v estrannosti

Pokraèují kurzy pomalého cvièení
Pro velký zájem bude je t jednou do prázdnin
probíhat p tihodinový kurz pilates a
problematických partií (PP). Neváhejte a
p ihlaste se!
Kurs PILATES za íná v úterý 12. b ezna 2013 v
18:00 hodin a pokra uje v termínech 19. a 26.
b ezna, dále 2., 9. a 16. dubna.
Kurs PP za ne ve tvrtek 14. b ezna 2013 v 18:00
hodin a bude pokra ovat 21. a 28. b ezna a 4.,11.

a 18. dubna. Cvi ení povede op t Martina
Moravcová.
Cyklus p ti hodin a jedné bonusové je pro ne leny
TJ za 200,- K , pro leny za 60,- K . Pokud
nav tívíte jednotlivou hodinu, pak zaplatíte
50,- K .
Martina Moravcová,
vedoucí odboru v estrannosti

Dome ek je p átelské místo pro celou
rodinu. Slou í k setkávání a trávení
volného asu rodi s d tmi. Pokud si z
programu nevyberete, m ete si jen hrát
v prostorné hern . Najdete nás v lánské
sokolovn . Ná program:
Úterý
 10:00
1 0 : 3 0 Po h y b o v é
dopoledne pro chodící d ti
s rodi i;
 15:00
17:00 Kreativní a
p írodov dný krou ek pro d ti;
St eda
 08:00 09:00 Tradi ní jóga pro
dosp lé
 9:30
10:00 Zpívánkové
dopoledne pro d ti s rodi i;
 10:30
1 1 : 0 0 Po h y b o v é
dopoledne pro batolátka s
rodi i;
 14:00
15:00 Angli tina pro
d ti;
tvrtek
 08:00
09:00 Angli tina pro
dosp lé (mírn pokro ilí);
 09:15
10:15 Angli tina pro
dosp lé (pokro ilí);
 10:30
11:30 Angli tina pro
dosp lé (mírn pokro ilí II.);
 10:00
10:30 Výtvarné
dopoledne pro d ti s rodi i.
 Beseda ikana nemoc vztah ve
skupin se uskute ní ve st edu 13.
b ezna.
 Benefi ní akce tení pro celou
rodinu aneb Pomáháme knihovn
s burzou knih v ned li 17. b ezna
od 14:00 do 17:00 v Muzeu T.G.M.
Lány.
 Beseda Pé e o d tské zoubky se
uskute ní v úterý 26. b ezna
dopoledne v Dome ku. Za azeno
do preventivního programu Zdravý
úsm v.
 Burza jarního a letního oble ení,
hra ek a boti ek se uskute ní v úterý
16. dubna dopoledne v p ísálí lánské
sokolovny. Návoz v cí: 14.4. 16-18
hod a 15.4. 14-15 hod. Výdej v cí
17.4. 9-10 hod.
Otevírací doba: úterý a st eda 9-12 a 1417 hodin, tvrtek 9-12 hodin.
Podrobný program a ceník najdete na
www.naselany.cz.

Provádím zednické,
obklada ské a sádrokartoná ské
práce
Ji í Suchan
K ivoklátská 414, Lány
Mob. 604 933 341
E-mail: suchan.jirka@seznam.cz
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Kalendáø v sokolovnì
9. b ezna
13. b ezna
20. b ezna

24. b ezna
27. b ezna

29. b ezna

31. b ezna
6. dubna

16. dubna

ma karní zábava v sokolovn (OS Hokejová sí )
18:00 hodin
volební
valná hromada TJ Sokol
p ebor Lán star ích ák
ve stolním tenisu a p ebor
mu
dal í mistrovský zápas
achist doma
poslední termín pro
p ihlá ky do pétanquového turnaje Lánská koule
sch zka p ihlá ených
ú astník turnaje Lánská
koule
turnaj veterán ve stolním
tenisu
záv re né kolo regionálního turnaje mláde e ve
stolním tenisu
burza jarního a letního
d tského oble ení (OS
Na e Lány)

Pozvání
Zveme Vás na valnou hromadu TJ Sokol
Lány, která se bude konat ve st edu
13. b ezna 2013 od 18:00 hodin v
sokolovn (pozor
v minulém ísle
zpravodaje jsme uvedli chybné datum!).
Vyslechneme hodnocení innosti,
schválíme plán a rozpo et a budeme
volit nové inovníky TJ. P ipraveno
bude malé ob erstvení. Výbor vyzývá své
leny k ú asti a plodné diskusi. Uvítáme
ka dý konstruktivní nápad nebo
p ipomínku.
lenové budou mít mo nost zakoupit si
lenskou známku na rok 2013.
Václava Nováková

SPORTOVNÍ DÌNÍ V LÁNECH
LÁNSKÁ KOULE 2013 startuje
Vá ení zájemci o sportovn spole enskou hru v
pétanque! Na základ p íznivého ohlasu lo ské
pétanquové sezóny chceme i v roce 2013 p ipravit
sout , kde by si mohli v ichni zájemci pom it
své schopnosti. Noví zájemci se mohou na první
sch zce dotazovat nejen na organizaci turnaje,
ale i na pravidla. S t mi je mo no se ji nyní
seznámit na tabuli eské asociace pétanque
klub ( APEK) u pétanqueového h i t . Nová ci
si budou moci vyzkou et hody, pop . vyslechnout
rady a doporu ení. Proto e z uplynulého roku
jsme se pou ili, jak takovou sout efektivn
zorganizovat, chceme zahájit klání d íve, tedy ji
v dubnu. V ková kategorie nejmlad ích bude
posunuta od 6 do 14 let, druhá od 14 do 110 let a
op t se bude sout it ve dvojicích.
Proto e p edpokládáme velký zájem, budeme i
tentokrát hrát dvoukolov . Na spole ném setkání
v pátek 29. b ezna 2013 se rozlosují skupiny.
K operativnímu domlouvání zápas je nezbytné

ke svému jménu p ipojit i telefonní íslo,
pop ípad e-mailovou adresu. Tyto údaje pak
v ichni p ihlá ení ú astníci obdr í. Zájemci se
mohou hlásit u Old icha Polá ka na tel. . 608 410
832, nebo na e-mailu: polasekol@seznam.cz
nejpozd ji do 27.3.2013.
Pro leto ní hru zakoupil po adatel TJ Sokol Lány
nové hrací koule a hrá i si je v dy p ed zápasem
vyzvednou v hospod Narpa. Zde budou na
nást nce tabulky v ech skupin a tabulka rezervací
h i t . Tam si ka dý dopí e do prázdné kolonky
den a as zápasu a tím si zablokuje h i t . Tedy v e
stejn jako v lo ském roce. Tabulky hrá i dal í
p ípadné pokyny a pr b né výsledky budou
zve ej ovány ve vitrín p ed sokolovnou a na
webových stránkách obce Lány.
P ihlaste se, p ij te povzbuzovat a pobavit se,
t íme se na Vás.
Old ich Polá ek

Èím se mù e pochlubit aerobik tým Báry Ladrové?
V roce 2012 tento oddíl trénoval v p ti
kategoriích. D v ata m la nacvi eno p t sestav s
názvy Leontýnky (1. kategorie), Policajtky (2.
kategorie), ekyn (3. kategorie), Roboti (4.
kategorie) a Waterloo (5. kategorie). V t ina
kategorií se zú astnila také sout í, a to Velké
ceny v Kutné Ho e, Fit for you v Kralupech nad
Vltavou, okresního kola Tane ního poháru v
Rakovníku, Kralupského poháru a sout e D ti v
akci. A jaké p ivezly dívky trofeje?
Roboti dv první místa, jedno druhé a jedno
tvrté, Leontýnky jedno druhé, jedno t etí, jedno
tvrté místo, ekyn t ikrát t etí místo a
Policajtky jedno t etí a jedno páté místo. Krom

toho je t sólistky nebo dua a tria (Jitka, Eli ka,
Sabinka,Týnka, Kája, Adélka, Andrejka, Leni ka
a Bára) obohatily sbírku o jednu zlatou, dv
st íbrné a ty i bronzové medaile. Gratulujeme
d v at m a Bá e Ladrové d kujeme za dob e
odvád nou práci. Z ásti ji provozuje jako
dobrovolná cvi itelka v Sokole, z v t í ásti jako
svoji výd le nou innost.
Pod kování zaslou í i ob taví a ochotní rodi e,
kte í pomáhají s dopravou d tí.
P ejeme v em d v at m, aby jim cvi ení
p iná elo radost a aby i letos dosáhla na sout ích
co nejvíce úsp ch !
Václava Nováková

Máme novou cvièitelku!
Odbor v estrannosti oznamuje, e má
ve svých adách novou kvalifikovanou
cvi itelku, Vendulu Jan a íkovou.
A dosud vedla v sokolovn hodiny
TAEBO komer n . Od 1. b ezna jsou
ned lní lekce od 19:00 hodin sou ástí
programu odboru v estrannosti TJ, co
znamená, e jsou pro leny Sokola
zdarma. Pro ostatní z stává poplatek
stejný (50,- K za hodinu). Tyto peníze
budou p íjmem pro TJ.
Václava Nováková
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Ú ední hodiny OÚ Lány
Pond lí 8 12 / 13 17 hod
St eda 8 12 / 13 17 hod
tel.: 313 502 041
www.obec-lany.cz

