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Úvodník
Když jsme před sedmi roky začali v
Lánech podporovat spolkovou činnost v
té podobě, jak to dnes všichni znají, braly
to všechny spolky jako velký posun
vpřed. Za ty roky se ustálila pravidla pro
rozdělování peněz a podmínky pro jejich
poskytování se vyladily do podrobností.
Spolky si podávají žádosti,
zastupitelstvo je prochází, bere v úvahu
řadu faktorů a podle nich rozděluje
prostředky. Mezi důležité faktory patří
například to, pro kolik lánských obyvatel
ta která organizace funguje a jaký je
celkový dopad na život naší vesnice, jak
pracuje s dětmi a mládeží, jestli spravuje
majetek, hlavně nemovitosti, které jsou
pro fungování života v obci důležité, jak
reprezentuje Lány za hranicemi našeho
katastru a další skutečnosti. Po jejich
zvážení zastupitelé peníze rozdělí a je to.
Částka, kterou obec na spolkovou
činnost každoročně z rozpočtu
uvolňuje, není bohužel nekonečně
veliká, i když proti jiným vesnicím se
rozhodně nemusíme stydět. Stačí si
projít rozpočty obcí s počtem obyvatel
kolem dvou tisíc. Letos jde na podporu
lánských spolků šest set šedesát tisíc
korun. Ale samozřejmě, že nelze vyhovět
všem, objem peněz je daný. Takže když
se nám sešly ze strany spolků požadavky
na osm set osmdesát osm tisíc, prostým
odečtením bylo jasné, že převis
poptávky vůči možnostem obecního
rozpočtu činí dvě stě dvacet osm tisíc.
Věřím, že nakonec všichni přijmou
rozhodnutí zastupitelů jako umění
možného a hlavně nezapomenou na
důležitý fakt - že dotace spolkům v
takové výši, jakou dostávají u nás, není v
obcích takovou samozřejmostí...
Karel Pleiner

Bude omezen pøístup
k budovì školy
Po dobu rekonstrukce II. stupně základní
školy vcházejte do areálu školy pouze z ulice
Školní (hlavní vstup u mateřské školy + vrata
ke školní jídelně). Vstup do budovy je možný
pouze hlavním vchodem a rohovým vchodem
do šaten a ke školní jídelně.
Je zakázáno vstupovat do školního areálu z
ulice U Špýcharu z důvodů stavebních
prací na pozemku školy!

Cyklostezka dostala zelenou
Dne 19.4.2013 schválil výbor Státního fondu
dopravní infrastruktury příspěvky z rozpočtu na
realizaci akcí z programu určeného na výstavbu
cyklistických stezek pro rok 2013. Mezi
schválenými projekty je i žádost o příspěvek obce
Lány na akci s názvem „Prodloužení cyklostezky
Lány-Tuchlovice“. Maximální výše příspěvku
byla na základě předloženého položkového
rozpočtu v souladu s Pravidly pro poskytování
příspěvků pro vybudování cyklistických stezek
schválena ve výši 1.902.000,-Kč. V současné

době se provádí přípravné práce spojené s
administrací a vyhlášením výběrového řízení na
zhotovitele této akce. Na výše uvedenou akci bylo
již vydáno stavební povolení Magistrátem města
Kladna. Stavba bude prováděna dle zpracované
projektové dokumentace firmy Projekce
dopravní Filip s.r.o., Roudnice nad Labem.
Předpokládaný termín dokončení realizace je
listopad 2013.
Karel Sklenička

Lánská dìvèata ve finále
„Česko se hýbe ve školách plných zdraví“ je
soutěžní projekt určený pro základní a střední
školy, školní kluby a školní volnočasové aktivity,
jehož primární náplní a cílem je pohyb a tanec v
různých věkových kategoriích v rozmezí od 5 do 17
let věku dětí.
Snahou projektu je pokusit se školáky rozhýbat a
zároveň je spolu s jejich rodiči informovat a
vypěstovat v nich základní
návyky zdravého životního
stylu, tj. propojení pravidelné
pohybové aktivity a zdravého
stravování. Do této akce se
nácvikem dvou tanečních
skladeb zapojila i naše škola. Ve
čtvrtek 25. dubna se ve Sport
Centru Praha v Letňanech
konalo postupové kolo této
soutěže, ve kterém lánskou
základní školu reprezentovalo
družstvo kategorie dívek 11 - 13
let se skladbou „Růžový

panter“ a družstvo kategorie dívek 14 - 16 let se
skladbou “Thriller“. Výkony hodnotila porota
složená z odborníků na tanec a aerobik. Mladší
dívky si vytančily úžasné 3. místo a starší děvčata
vybojovala 1. místo a postupují tak do velkého
finále, které se bude konat v sobotu 1. června v O2
Aréně v Praze za účasti kamer České televize.
Iveta Vrabcová, ředitelka základní školy

V Lánech budou venkovní cvièební a posilovací stroje
Zastupitelstvo obce se rozhodlo zakoupit dva
kusy venkovních cvičební a posilovacích strojů.
Jedná se o posilovací stroje firmy VITALpark.cz
„Běžec“ a „Točna“, které jsou určeny pro věkovou
kategorii 12+ včetně dospělých a seniorů. Tyto
venkovní posilovací stroje jsou navrženy tak, aby
jejich používání bylo snadné a cvičení na nich se
mohlo vykonávat individuálně a bez trenéra. Tyto
stroje jsou určeny k instalaci na veřejná
prostranství a jsou vyrobeny tak, aby zajišťovaly

maximální ochranu před mechanickým
poškozením, korozí, klimatickými vlivy a i před
vandaly. Po dohodě s TJ Sokol Lány budou tyto
stroje umístěny v areálu venkovního hřiště za
sokolovnou tak, aby byly přístupny široké
veřejnosti. V případě, že se tyto stroje osvědčí,
zváží zastupitelstvo obce Lány umístění dalších
cvičebních a posilovacích strojů v rámci
revitalizace okolí Židovského rybníka.
Karel Sklenička

Fotosoutìž Lánské pohledy 2013
Obec Lány vyhlásila fotosoutěž Lánské pohledy
2013 pro všechny fotografy nejen z obce Lány a
Vašírova. Cílem soutěže je získat zajímavé
pohledy na obec, okolí obce, stavby, lidi,
sportovní, kulturní a společenské aktivity,
postřehy nebo přírodu v okolí Lán. Podrobnosti k

podmínkám soutěže najdete v aktualitách na
www.obec-lany.cz. Fotografie můžete zasílat do
31. května 2013.
JUDr. Ernest Kosár
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OBECNÍ ÚØAD INFORMUJE
Rozdìlení dotací spolkùm na rok 2013
O podporu z rozpočtu obce na rok 2013 se přihlásilo 17 lánských a vašírovských spolků. Zastupitelé tak na březnovém veřejném zasedání rozhodovali o
rozdělení částky 660.0000,- Kč. Tato částka je oproti loňskému roku vyšší o 50.000,- Kč, a to zejména díky novému rozpočtovému určení daní, které přinese do
obecní pokladny větší příjem než v roce minulém.
Žadatel - název organizace

Plánovaná výše Celková výše Podíl požadované dotace
rozpočtu žadatele požadované na celkovém rozpočtu
2013
dotace (Kč)
organizace

Požadovaný účel
(Kč)

Přiznaná
výše dotace

Schválený účel (Kč)

1 TJ Sokol Lány

715 000,00 Kč

190 000,00

29%

údržba/provoz budovy 110.000,údržba sportoviště 55.000,kácení stromů 15.000,turnaje, cestovné 10.000,-

180 000,00 Kč

údržba/provoz budovy 110.000,údržba sportoviště 50.000,kácení stromů 15.000,turnaje, cestovné 5.000,-

2 SK Lány - Fotbal

300 000,00 Kč

160 000,00

53%

elektr. topení, bojlery 70.000,rozhodčí, poplatky 40.000,údržba hřiště 50.000,-

160 000,00 Kč

elektr, topení, bojlery 70.000,rozhodčí, poplatky 40.000,údržba hřiště 50.000,-

3 Tenisový Klub Lány

180 000,00 Kč

30 000,00

16%

turnaje dětí, odměny 5.000,rekonstrukce obložení sauny 10.000,energie 15.000,-

20 000,00 Kč

turnaje dětí, odměny 5.000,rekonstrukce obložení sauny 5.000,energie 10.000,-

4 Hokejový klub HC Lány

203.000,00 Kč

140 000,00

69%

pronájem ledové plochy a doprava 140.000,-

120 000,00 Kč

pronájem ledové plochy a doprava 120.000,-

25 000,00 Kč

akce a soutěže 10.000,údržba letiště 15.000,oprava zdi u kapličky 15.000,-

5 Modelářský klub Lány a okolí

256 000,00 Kč

40 000,00

16%

akce a soutěže 20.000,údržba letiště 20.000,-

6 Sportovní stáj Lány–Vašírov o.s.

810 000,00 Kč

140 000,00

17%

oprava zdi u kapličky 30.000,demolice zdi stodoly 80.000,jezdecký kroužek 30.000,-

15 000,00 Kč

20 000,00

nová hra, židle

20 000,00 Kč

nová hra, židle 20.000,-

30 000,00 Kč

Domeček - vybavení a oprava podlahy 16.000,příměstský tábor - nájem 5.000,akce - dětský den a čtení 9.000,-

7 Divadlo Tyrš (TJ SOKOL)
8 Naše Lány, o.s.

479 100,00 Kč

30 000,00

6%

Domeček - vybavení a oprava podlahy 16.000,příměstský tábor - nájem 5.000,akce - dětský den a čtení 9.000,-

9 Fiat Multipla klub ČR

91 800,00 Kč

18 500,00

20%

web, kancelářeské potřeby 6.000,školení řidičů Lány 6.500,reklamní předměty 3.500,stojan a kabely pro ozvučení 2.500,-

6 000,00 Kč

školení řidičů Lány 6.000,-

6 000,00 Kč

3 000,00

50%

cestovné 500,výroční schůze 2.500,-

3 000,00 Kč

cestovné 500,výroční schůze 2.500,-

11 Smíšený pěvecký sbor Chorus Laneum

45 000,00 Kč

30 000,00

66%

praktikábl 20.000,plakáty 10.000,kancelářské potřeby, web 15.000,-

30 000,00 Kč

praktikábl 20.000,plakáty 5.000,kancelářské potřeby, web 5.000,-

12 Český zahrádkářský svaz – ZO Lány

20 300,00 Kč

10 000,00

49%

květinová výstava LLS 3.000,zájezdy 7.000,-

5 000,00 Kč

květinová výstava LLS 3.000,zájezdy 2.000,-

13 Český včelařský svaz – ZO Lány

14 000,00 Kč

5 000,00

36%

léky pro včely 5.000,-

5 000,00 Kč

léky pro včely 5.000,-

14 O.s. pro podporu Muzea TGM Lány

10 500,00 Kč

6 000,00

57%

Den TGM 6.000,-

5 000,00 Kč

Den TGM 5.000,-

10 000,00 Kč

akce 7.000,sportoviště údržba 2.000,web, tisk 1.000,-

10

Vlastenecko dobročinná obec
Baráčníků Lány - Vašírov

15 Náš Vašírov o.s.

17 500,00 Kč

10 000,00

57%

akce 7.000,sportoviště údržba 2.000,web, tisk 1.000,-

16 Mládež sobě o.s.

20 000,00 Kč

5 400,00

27%

reklamní cedule 2.000,nájem 2.400,přednášky 1.000,-

5 000,00 Kč

reklamní cedule 1.600,nájem 2.400,přednášky 1.000,-

1.562.082,00 Kč

50 300,00

3%

úprava venkovního vzhledu
budovy 30.000,podlahy 15.000,sádrokarton 5.300

21 000,00 Kč

úprava venkovního vzhledu
budovy 21.000,-

17 Hokejová síň – Hošek o.s.

Co se dìje na radnici








Proběhlo kácení tújí na novém
hřbitově, které byly v minulosti
neodborně ošetřeny. Do uvolněného
prostoru budou nově vysázeny nové
stromky.
V jarních měsících provedla firma
Stromeko horolezeckým způsobem
úpravu některých obecních stromů.
Ing. Červený připravuje podklady k
podání stavebního povolení na
rekonstrukci hasičské zbrojnice
(rozšíření o zděnou garáž na
dodávku a veřejné WC).
15. května začne rekonstrukce
historické budovy základní školy
firmou VEXTA s.r.o.

Druhý roèník sochaøského sympozia
„LÁNSKÁ DØEVOØEZBA“ na téma užité umìní
Výtvarníci budou tentokrát pracovat od 23. září
přímo na Masarykově náměstí v prostoru před
obecním úřadem. Všichni tak budou opět moci
sledovat, jak řezbářům vzniká užité umění ze
dřeva pod rukama. Tentokrát by všechna díla
neměla být jen na okrasu, ale pro některá bychom
rádi našli i praktické využití, například lavička
jako umělecké dílo a podobně.
Vernisáž sympozia se bude konat 28. září.
Pomozte navrhnout místa, kam bychom díla ze

dřeva mohli v naší vsi na veřejně přístupných
místech a v nejbližším okolí obce umístit. Umělci
by se konkrétním prostorem mohli nechat
inspirovat. Své návrhy, prosím, zasílejte na email:
RomanHavelka@email.cz nebo je zaneste na
obecní úřad.
Věříme, že se vám možnost pozorovat sochaře při
tvorbě bude líbit.
Roman Havelka, předseda kulturní komise

Sbìr nebezpeèných odpadù
Své domácnosti můžete opět zbavit
nebezpečného odpadu, mezi který patří např. :
baterie všech druhů, oleje, plechovky od barev,
zářivky, výbojky, kyseliny, zásady, barvy, ředidla,
lepidla, teploměry, pesticidy, fotochemikálie,

elektronický odpad, lednice, čisticí prostředky.
Kdy a kde? 18. května 2013
Lány u obecního úřadu od 9:20 do 10:00 hodin;
Vašírov u zastávky ČSAD od 10:10 do 10:40
hodin.
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SPOLEÈENSKÉ DÌNÍ
Ani poèasí pálení èarodìjnic nezhatilo,
zveme na Májovou veselici
Na tradičním velkém pálení čarodějnice
vlastnoručně vyrobené v dílně lánských
baráčníků se letos i přes nepřízeň počasí sešlo více
než dvě stě lidí. Halasný průvod masek vyrazil od
hasičské zbrojnice u rybníka a za energického
bubnování vynesl babici na modelářské letiště
nad obcí. Tady už stála obří vatra, která letos měla
téměř tři metry. Na její vrcholek hasiči čarodějnici
posadili, aby ji večer mohutné plameny zdárně
pohltily.
Soutěžilo se opět o nejkrásnější masku, všechny
děti se vrhly na sladkosti, které byly pro ně
připravené. Letošní soutěž o nejkrásnější
čarodějnou výzdobu vyhrála Základní škola Lány
za výzdobení lípy před Narpou, druhé místo
obsadili Klimešovi a třetí Cingálkovi.
Nutno podotknout, že country kapela Kupa hrála
výborně; i občerstvení novostrašeckého Alegra
letos ke spokojenosti všech šlapalo.
Opravdu velké poděkování za pomoc při
přípravách akce opět patří modelářům, hasičům,

členům kulturní komise obce i technickému týmu
obecního úřadu a obci baráčnické, zvláště Petře
Slunečkové za úžasnou čarodějnici.
Musím říci, že mám vždy radost, když vidím, jak
tolik dětí pobíhá, dovádí, směje se. Díval jsem se
na skupinku kluků, kteří se pošťuchovali, váleli se
po sobě, hodně výskali a smáli se u toho a hlouček
se pomalu rozrůstal. Říkal jsem si, jak je v dnešní
době elektronické zábavy důležité vytvářet dětem
příležitosti, aby se mohly setkávat a hrát si venku.
Právě takové zážitky se jim z dětství budou jednou
vybavovat, ne to, jak seděly u počítače.
Už se těším na příští rok a vás všechny nyní
srdečně zvu na Májovou veselici, která se bude
konat 25. května od 15 hodin na návsi. Opět
budou odvážní a mrštní lézt na máj pro ceny,
bude se hrát a zpívat. Vystoupí kapela Richter
band.
Roman Havelka,
předseda kulturní komise obce

Èerná hodinka potøetí
Karel Pleiner a Ivana Píšová jsou bytostní herci, i
když každý jiného naturelu, a tudíž rozezněli
tištěná slova Jeroma Klapky Jeroma a Ivana
Krause svým vlastním hlasem. Muffini a
mramorovou buchtu dělají také dobré. Oba
prostě umí, není co dodat.
Karel Sklenička nás v pondělí 15. dubna 2013
zavedl do kraje na Berounce tak, jak ho svého
času viděl filosofující a sportu oddaný rybář Ota
Pavel. Pan starosta nejprve oživil autorovy řádky
sám a pak na pár minut předal na gramofonové
desce slovo nezapomenutelnému Vlastimilu
Brodskému. Skvělý nápad, přibyla nová faseta
kvality, nicméně při vší úctě ke zvěčnělému
Mistrovi bych chtěl konstatovat, že na černé
hodince je živý vypravěč nenahraditelný.
Nemluvím o profesionálnosti uměleckého
přednesu, nýbrž o osobním prožitku přítomné
osoby v dané chvíli na daném místě a o jejím
neopakovatelném bezprostředním kontaktu s
posluchači. Večerníček z videokazety je

FONTÁNA LÁNY
v Berounské ulici byla 20. dubna opět otevřena.
Bude sloužit jako

KAVÁRNA S CUKRÁRNOU.
V nabídce je kopečková zmrzlina,výběr zmrzlinových pohárů,
denně čerstvé dorty, palačinky, borůvkové lívanečky, saláty,
zapékané domácí Panini. Zajišťujeme dorty i zákusky na
objednávku.
Večer si můžete přijít posedět při víně, míchaných nápojích a
dalším alkoholu i dobré kávě.
OTEVÍRACÍ DOBA je od STŘEDY DO NEDĚLE
OD 13:00 DO 22:00 HODIN. Telefon: 725 374 745.
Majitelé Eva a Zbyněk Hamouzovi
Vás srdečně zvou k návštěvě.

profesionálně perfektní, ale když vypravuje
pohádku dědeček … Metodikové nám na fakultě
radili, abychom v hodinách dávali před všemi
technickými udělátky přednost živému učitelovu
slovu. Tak v závěru učinil starostenským hlasem i
pan Sklenička - a učinil dobře. Moc mě tím
potěšil. Kremrolemi se šlehačkou rovněž; snědl
jsem tři. A až bude koncem června v Branově
tradiční Pochod krajem Oty Pavla, zase těch svých
15 kilometrů ujdu. Vřele doporučují, genius loci
tam obvykle odměňuje pochodníky i vepřovými
hody.
Trojice zastupitelů se úspěšně pokusila dokázat,
že snad ještě nepatříme mezi poslední
guttenbergovské generace. Na podzim, až se opět
začnou prodlužovat večery, vytáhnou do boje za
čest těch divných papírových věcí, jako jsou knihy,
další donkichoti. Budou to mít o to těžší, že
posluchači jsou už namlsáni kvalitní literaturou,
zasvěcenými čtenáři i sladkými dobrotami.
Václav Vodvářka

Anglický denní letní tábor
v Lánech - pro děti ve věku od 6 do 15 let
Bohatý program pro děti s rodilými mluvčími
z Velké Británie a USA.
V případě zájmu či jakýchkoli dotazů nás prosím
kontaktujte
na telefonu 605 259 929
nebo e-mailem na

englishcamplany@seznam.cz.

Kalendáø akcí kvìten/èerven
10. 5. Koncert skupiny Modří raci, big
beat od 19:00 hodin v Muzeu
T. G. M. v Lánech
11. 5. Memoriál bratrů Sláničkových
vnohejbalu trojic - za
sokolovnou od 8:00 hodin
( Obec Lány)
12. 5. Vz p o m í n k a n a C h a r l o t t u
Garrigue Masarykovou, ve
14:30 pietní akt na hřbitově, od
15:00 cyklus přednášek
(Muzeum T. G. M)
14. 5. Kurz první pomoci pro širokou
veřejnost, v sokolovně od 10:00
do 12:00 hodin (Naše Lány)
18. 5. Tenisový turnaj – minitenis (TK
Lány)
18. 5. Koncert Chorus Laneum v
Lidicích + pietní akt (Chorus
Laneum)
19. 5. Tenisový turnaj – babytenis (TK
Lány)
22. 5. – 26.6. Výstava fotografií Jany
Jiráskové v Muzeu T. G. M. v
Lánech, vernisáž výstavy 22. 5. v
18.30 hod
24. 5. Prvorepubliková kavárna na
téma Prvorepublikový tramping i
ve venkovních prostorách
(táborový oheň, opékaní buřtů)
(Muzeum T. G. M.)
24. 5. Bogrács gulyás párty Od 21:00
hodin před hospodou Narpa
maďarský guláš z kuchyně
Ernesta Kosára (sdružení
Společně pro Lány a Vašírov)
25. 5. Staročeské Máje Masarykovo
náměstí Lány od 15:00 hodin
(Obec Lány, SDH T. G. M. Lány,
Baráčníci)
25. - 26. 5. Lánské aerovleky, polétání
velkých modelů letadel elektro i
spalovacích (MK Lány)
31. 5. Oslava Mezinárodního dne dětí,
modelářské letiště (MŠ Lány)
Červen Dětský den, plnění bobříka
o d v a h y, t e r m í n u p ř e s n í
pořadatel (Náš Vašírov)
1. 6. Lánský den plný her, 13:00 18:00 hodin, dětské hřiště u
rybníka (Naše Lány, Baráčníci,
SDH Lány)
1. 6. Statické ukázky modelů lodí,
předvádění plujících modelů,
Židovský rybník (MK Lány)
1. 6. Tenisový turnaj - mladší veteráni
(TK Lány)
8. 6. K r a j s k ý p ř e b o r v t e n i s e ,
minitenis (TK Lány)
14. 6. Koncert zahajující Lánské letní
slavnosti, 18:00 hodin lánský
kostel (Chorus Laneum, Obec
Lány)
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Lánští ochotníci bodovali
na pøehlídce
Divadelníci z lánského Tyrše vsadili
letos na hru s názvem A je to v pytli o
bláznivé anglické rodince a vyplatilo se.
Na nedávné přehlídce sokolských
divadel v Lázních Toušeň, které se
pravidelně Tyrš účastní, sklidili
zaslouženou pochvalu. Vždyť to také v
toušeňské sokolovně s anglickým
humorem pěkně rozjeli. Odborná
porota chválila herecké výkony i celkové
pojetí hry. Zvláště se jí líbil nápad s
překladatelkou pro chorvatsky mluvící
postavy. Ve vyprodaném hledišti sedělo
nejtěžší možné publikum – jiní
divadelníci. Našim hercům se i je
podařilo strhnout k bouřlivým salvám
smíchu. Když sestoupili z jeviště,
kolegové z jiných souborů je uznale
plácali po ramenou. Členové poroty také
podotkli, že lánské představení se jim
líbilo více než stejná hra odehraná v
pražském Divadle Na Fidlovačce. Další
odezvu mělo představení na Valné
hromadě Sokolské župy Budečské v
Malíkovicích, kde výkon souboru Tyrš
vyzdvihl člen předsednictva ČOS bratr
Mička.
Vlastní příběh hry, plný humorných
záměn i dramatických zvratů, se
odehrává během několika hodin. Začíná
jednoho jarního rána, kdy mladí
manželé Tom a Linda Kerwoodovi s
napětím očekávají pracovnici z Úřadu
pro adopci dětí, která má rozhodnout o
tom, zda do jejich pronajatého domu
přibude miminko. Oba budoucí rodiče
byli dokonale připraveni, ani ve snu by je
nenapadlo, jak dokážou život
zkomplikovat Tomovi bratři a jejich
dobře míněné, avšak poněkud bláznivě
devastující nápady.
Představení rozhodně stojí za vidění,
proto bychom rádi ještě v Lánech
odehráli slíbenou reprízu hry.
Eva Havelková

Muzeum T. G. Masaryka v Lánech přijme
brigádníka na pozici průvodce. Místo je
vhodné pro důchodce, nebo maminky na MD.
V případě zájmu pište na email:
reditelka@muzeumtgm.cz,
nebo volejte tel: 731 449 322.

Hledám tetu na hlídání
roční holčičky. Maminku od dětí nebo vitální
babičku na jeden den v týdnu
od září 2013.

Bližší info Petra Malíková 604 276 755.

Z HISTORIE
Lánské uhelné šachty
Dovolte, abych představil projekt „Lánské
uhelné šachty“. Tento projekt rozjíždím proto,
abych získal informace (možná jejich poslední
zbytky) o lánských uhelných šachtičkách. Jejich
historie počala již v polovině 18. století, kdy jsou
zmiňovány jako vlastnictví rodu Fürstenbergů v
roce 1757!
V první fázi budou známé jámy označeny přímo v
terénu, a to s příslušným popisem. Na druhé
straně informační tabule bude e-mailový kontakt
lanske.doly@seznam.cz a žádost o poskytnutí
dalších informací.
Podobnou popularizační činnost chci vyvíjet i
prostřednictvím Lánského zpravodaje. Zde bude
zveřejňována série krátkých tematických článků
doprovázených historickými fotografiemi, ale i
historkami spjatými s
historií hornictví na
Lánech.
Chtěl bych touto cestou
oslovit veřejnost a
požádat o zapůjčení
fotografií, pohlednic či
nákresů k zmapování
uhelných šachet v okolí
Lán.
Po k u d b u d e a k c e
úspěšná, můžeme
pokračovat přednáškou
nebo dokonce
„hornickým koutkem“ v
místním muzeu (?). Ale
to už předbíhám,
důležité je začít.
Pomůžete?
Karel Kestner

Jak to zaèalo
Úplně původně začali Fürstenbergové dobývat
uhlí z malých šachtiček (zvaných „dukly“) v
prostoru dnešní obory jižně pod lokalitou
„Amerika“. Některé uvidíte přes plot, jiné jsou k
vidění podél cesty „Šámalka“. Již roku 1765 je
připomíná ve svém pamětním spisu z roku 1789
bývalý zvoleněvský úředník Jan A. Hoser a v
těchto místech měla odbočku i koněspřežná
dráha Píně – Praha (nakládalo se tu uhlí). A právě
toto kutání fürstenberské vrchnosti je uváděno
jako podnět k hledání uhlí ve většině ostatních
lokalit kladenského uhelného revíru. Prostě
začalo to na Lánech, rozhodně dřív než na
Kladně!

Umístění šachet v lese u silnice z Lán směrem ke skládce

ZE ŽIVOTA SPOLKÙ
Chorus Laneum „pokøtil” nový koncertní program
Koncertem na Červeném Hrádku v Jirkově u
Chomutova 14. dubna lánský smíšený pěvecký
sbor symbolicky pokřtil svůj nový koncertní
program. Spolu se sborem pod vedením
Vladimíra Doležala vystoupili i vynikající
hudebníci Miroslav Kejmar (trubka) a Bohumír
Rabas (varhany). Lánští občané budou mít
možnost zhlédnout tento koncert v předvečer
Lánských letních slavností 14. června v
zámeckém kostele.
„Zařadili jsme pro letošní sezonu skladby hlavně z
šestnáctého a sedmnáctého století, hodně z nich je
od anglických renesančních autorů, ale nechybí
ani jiné země. Máme však v repertoáru i
šestihlasou skladbu Josepha Gabriela
Reinbergera Abendlied, reprezentující
devatenácté století, a také ukázku tvorby století
dvacátého v podobě skladby Ubi Caritas, kterou
složil francouzský skladatel Marice Duruflé,”
upozornil sbormistr Vladimír Doležal, který je

sólistou opery Národního divadla a vedení
lánského sboru se věnuje ve svém volném čase.
Koncert v zámku Červený Hrádek, o němž se dá
bez nadsázky říci, že jím prošly české dějiny, se
vydařil. Svědčí o tom i vyjádření pořadatelů, kteří
se nechali slyšet, že koncerty pořádají již dlouho,
ale tak profesionální úroveň je velmi mile
překvapila.
Aby svá koncertní vystoupení lánští zpěváci
zpestřili, zvou si již tradičně hosty z naší
profesionální scény. Ani letos tomu není jinak, a
tak i v Lánech budete mít možnost spolu se
sborem Chorus Laneum vyslechnout i
vynikajícího českého trumpetistu Miroslava
Kejmara a varhaníka Bohumíra Rabase.
„Věřím, že se lánským bude náš nový koncert líbit,
a srdečně je tímto zvu v pátek 14. června od 18:00
hodin do lánského kostela,” dodal sbormistr
Vladimír Doležal.
Karel Pleiner
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ZE ŠKOLY A ZE ŠKOLKY
Okénko do mateøské školy
Co se dìlo v mìsíci dubnu v mateøské škole
 4. 4. - Proběhlo společné třídní fotografování.

 24. 4. - Děti ze třídy Sluníčka navštívily ZUŠ

Děti budou mít milou vzpomínku na školku,
kamarády i paní učitelky.
 10. 4. - Děti ze tříd Berušek a Motýlků
navštívily v rámci programu zaměřeného na
ekologii lánský sběrný dvůr. Dozvěděly se,
jaký odpad se sem může vozit, proč se některý
odpad nemůže házet do běžné popelnice apod.
Děkujeme tímto panu Martinu Drábkovi za
provedení areálem s náležitým výkladem.
 17. 4. - Navštívili nás žáci ze ZUŠ Stochov a
pod vedením paní Barochové předvedli moc
hezké pásmo písniček a dokázali, jak i „malé“
děti umějí vládnout hudebními nástroji.
 24. 4. a 25. 4. - Proběhly jarní besídky v
jednotlivých třídách. Děti se předvedly s
pásmem básniček, písniček a tanečků.
Ukázaly tak svým rodičům i všem, kdo se přišli
na vystoupení podívat, průřez toho, co se
naučily, o čem v mateřské škole povídaly a na
co si hrály od poslední vánoční besídky. Všem
se besídky moc líbily a děti potěšil zasloužený
potlesk.

Nové Strašecí, aby se podívaly do školy plné
hudby, tonů a zajímavých hudebních nástrojů,
na které si mohly i zahrát nebo si poslechnout
krátké skladby. V sále pro tanec a balet si děti
zacvičily pod vedením zkušené paní učitelky a
na závěr je v učebně pro výtvarný kroužek
čekala příjemná paní učitelka s nabídkou stát
se na chvilku umělcem. Děti vhodnou motivací
dokázala zaujmout a společná práce byla
vydařená. Děti se seznámily s možnostmi, jak
trávit volný čas a rozvíjet svůj hudební, taneční
nebo výtvarný talent a nadání.
 Ve všech třídách byl uskutečněn díky dlouho
očekávanému zlepšení počasí další Lesní den.
Berušky navštívily svůj starý buk, který už se
probouzí k jaru. Motýlkové vyrazili k
mraveništi zjistit, zda už v mraveništi panuje
čilý pracovní ruch. Kytičky se vydaly na
Pánovu louku pozorovat změny, které přináší
jaro. A Sluníčka zjišťovala, jak se daří v
medovém království u včeliček.
Miluše Vaněčková

vyzdobili prostranství před „Narpou“.
 24. 4. – Zástupci tříd se sešli s vedením školy

Jak je u nás, ve škole












26. 3. – Prvňáčci s druháky zavítali do
Polabského národopisného muzea v Přerově
nad Labem, kde se konala tradiční
zvykoslovná výstava „Jaro na vsi”.
27. 3. – V předvelikonoční středu se žáci 5. - 9.
třídy vypravili na exkurzi do pražské ZOO, kde
na ně kromě zvířecích „obyvatel“ čekali i
průvodci se zajímavými výukovými programy.
2. 4. – V rámci projektových dnů Střední
průmyslové školy potravinářských technologií
v Praze v Podskalské ulici navštívili žáci 9. třídy
zdejší školní pekárnu. Sami si zdarma a pod
dohledem pekařského mistra vyzkoušeli
výrobu sladkých makových housek od
základních surovin až po hotové výrobky, které
si pak mohli odnést domů.
16. 4. – Devátá lekce projektu „Rozumíme
penězům“ přiblížila žákům 8. třídy finanční
termíny z oblasti investic, např. investiční
společnost, fond, podílový list apod.
18. 4. – Klasifikací bylo zakončeno 3. čtvrtletí
školního roku, v podvečerních hodinách se ve
škole konaly třídní schůzky.
23. 4. – Žáci volitelného předmětu Výtvarné
činnosti vytvořili čarodějnice, kterými

na další žákovské radě. Mimo jiné jsme
losovali barvy triček jednotlivých tříd na
Olympiádu dětí a mládeže, která se bude konat
již počtvrté v měsíci červnu od 18. do 20. 6.
 26. 4. – Zábavného soutěžního odpoledne
„Hop, zajíčku, do pelíšku!“ si za hezkého
počasí užili předškoláci ze školky spolu s dětmi
ze školní družiny.
 29. 4. – Během výchovně-vzdělávacího
programu nazvaného „Mise Vyšehrad“,
navštívili žáci 5. třídy Staré purkrabství,
Královskou a knížecí akropoli, kostel sv. Petra
a Pavla, Vyšehradský hřbitov a Slavín a prošli
tajemné kasematy až do sálu Gorlice, kde jsou
umístěny originální sochy z Karlova mostu.
 30. 4. – Ve škole probíhalo fotografování
školních kolektivů.
Ve 3. třídě proběhlo v dubnu testování znalostí z
českého jazyka a matematiky Kalibro.
Radovali jsme se z úspěchu Z. Štokrové, žákyně 7.
třídy, která v okresním kole Matematické
olympiády obsadila 9. místo, a dále z úspěchu K.
Vrabce, žáka 9. třídy, který v krajském kole
Astronomické olympiády obsadil 7. místo.
10. 4. se na 5. ZŠ konala soutěž ve vybíjené. Naše
dívky ze 4. – 5. třídy vybojovaly 4. místo. Ve středu
24. 4. se chlapci z 1. – 3. třídy v okresním kole
fotbalové soutěže Mc Donal's Cup v Kladně na
Sletišti umístili taktéž na 4. příčce.
Iveta Vrabcová, ředitelka základní školy

Kalendárium akcí Základní
umìlecké školy Stochov
Poslední měsíce školního roku jsou
tradičně velmi pestré na všech typech
škol. Nejinak je tomu i v ZUŠ Stochov,
jejíž pedagogové hudebního oboru
dojíždějí vyučovat také do lánské
pobočky. Během dubna jsme se
zúčastnili krajských kol soutěží ZUŠ ve
hře na elektronické klávesové nástroje a
v literárně-dramatickém oboru. Žáčky
MŠ Stochov jsme navštívili 17. 4. při
hudebním setkání „Klíč k písničkám“.
Před námi je květen a červen se spoustou
veřejných akcí a koncertů. Proto si vás
dovoluji pozvat na vybrané akce školy:
 Do konce května potrvá projektová
výstava výtvarníků „Svět fantazie“,
která tradičně zdobí foyer bývalé
České spořitelny ve Stochově.
 20. května srdečně zveme v 17:30
hodin na koncert tanečního oboru do
velkého sálu DK Stochov, který bude
spojen s ukázkami práce v hodině a
především se zápisem na školní rok
2013/2014.
 27. května se tamtéž v 17:30 hodin
uskuteční závěrečný koncert ZUŠ, na
kterém se podílejí především
hudebníci.
 V první polovině června proběhne
tzv. zkouškový týden, ve kterém
klasifikujeme žáky hudebního oboru
na základě komisionální zkoušky.
 ZÁPIS do oborů hudebního,
výtvarného a literárně-dramatického
na školní rok 2013/2014 proběhne
13. a 14. června v pavilonu ZUŠ
Stochov (17:30 – 19:00 hodin).
 Absolventský koncert můžete
navštívit ve velkém sále DK Stochov
20. června od 18:00 hodin.
 21. – 23. června proběhne v DK
Stochov mezinárodní hudební
festival Evropské dny hudby .
 V posledním červnovém týdnu
proběhnou třídní přehrávky se
slavnostním předáváním vysvědčení
(vzhledem ke zkrácené výuce v ZŠ
Lány letos pouze ve Stochově).
Kromě všech uvedených akcí vás
srdečně zveme také k návštěvě našich
stránek www.zus-stochov.cz.
Mgr. Kamila Barochová,
vedoucí zařízení ZUŠ Stochov

Kosmetické služby v Lánech
individuální péče, relaxace a odpočinek
V květnu 2013 jarní sleva 15%
na každou návštěvu.
Těším se na vás!

Martina Hořejší

www.kosmetika-horejsi.cz mob. +420 732 770 797
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NEBE NAD LÁNY
Kvìten
Víte, proč vzhlížíme k hvězdnému NEBI
NAD LÁNY se zatajeným dechem, když
ne rovnou s úctou či pokorou? To je tzv.
archetypální chování. Jako savci jsme
závislí na rodičích nejdéle ze všech
zvířat. Desetitisíce let vývoje v nás
spolehlivě uložily to, že jako malí se pro
pomoc, ochranu, lásku a se všemi
otázkami mimo naše chápání obracíme
vzhůru na dospělé jedince. Kdykoli pak v
životě uděláme ten samý záklon hlavy,
zažijeme něco jako déjà vue.
V červnu jsou noci pro astronomy
krátké. Budou však ozdobeny Saturnem
v souhvězdí Panny. Také mléčná dráha
už je dost vysoko na to, aby důstojně
reprezentovala početné společenství
hvězd v naší Galaxii. Znovu se po roce
kochejte nejhezčí kulovou hvězdokupou
v Herkulovi, lze ji tušit i neozbrojeným
okem. Dalekohled namiřte vysoko k
nadhlavníku - do Lyry. Planetární
mlhovina Prstýnek je z nejhezčích, jaké
lze spatřit. Díváme se na budoucnost
Slunce, takové krásno zbude ze Sluneční
soustavy, tedy i z nás.
Při pozorováních optikou dejte pozor na
zklamání! Všudypřítomné fotografie
pořízené Hubblovým teleskopem nás
příliš namlsaly. Detaily ani barvy
nečekejte. I tak vidíme jako amatéři to, o
čem se velkým průkopníkům
astronomie ani nesnilo…
Jirka Luska

Pozvánka na zájezd
Český zahrádkářský svaz Lány-Vašírov
pořádá zájezd na výstavu květin do
zámku Ratibořice, do Babiččina údolí a
do Hrádku u Nechanic.
Zájezd se uskuteční v sobotu 25. května
2013. Odjezd z náměstí v Lánech v 6:30
hodin. Cena zájezdu 150,- Kč. Přihlášky
přijímá pan Antonín Kindl, Zahradní
ulice, Lány.
Srdečně zve výbor ČZS.
Alena Hlavsová

NÁZORY A KOMENTÁØE ÈTENÁØÙ
Otevøený dopis
pánovi, který přijel s pěkným autem pražské
poznávací značky v pátek, 26. dubna cca v 7:30
hodin ke kontejneru na bioodpad u rybníka a
odložil tam zbytky linolea a koberců.
„Pane, asi jste si spletl den. Takové věci, které jste
odložil do kontejneru na bioodpad, se vyvážejí do
sběrného dvora v Lánech. Ten má otevřeno ve
středu odpoledne a v sobotu dopoledne. Všem nám
je to dostatečně známé. V Praze to možná takhle
děláte, ale prosím, abyste u nás v Lánech
respektoval pravidla.“
Ostatním na vysvětlenou: to ráno jsem vyvážela

náš bioodpad, když přijelo stříbrné auto, pán
otevřel kufr a já žádný pytel s bioodpadem
neviděla. Zato měl na zadních sedačkách
srolované nějaké věci. Otálel s vyndáváním do
kontejneru, pokud jsem tam byla. Odešla jsem, a
bylo mi to podezřelé. Za chvíli šel do kontejneru s
odpady můj manžel. Když se vrátil, ptal se mě, zda
už tam byla ta lina. Okamžitě mi bylo jasné, co ten
pán vyvážel. Lituji, že jsem si nezapamatovala
SPZ. Jsem přesvědčena, že to byl lánský obyvatel,
z Prahy by sem přece nikdo s těmi věcmi nejel!
Václava Nováková

ZE ŽIVOTA SPOLKÙ
Odemykání lánského mola
Ještě dva dny před první dubnovou nedělí jsme
přemýšleli, zda kvůli ranním mrazíkům i
celodenní zimě neodvolat odemykání lánského
mola. Jenže i dubnový kalendář modelářských
akcí byl o následujících víkendech plný, a tak
nezbylo než 7. duben zachovat. A jak to
dopadlo?
Již před desátou byla u mola desítka
nejotužilejších a postupně dorazilo
dalších 14 lodních modelářů, a tak po
zahajovacím ceremoniálu dva nejmladší
slavnostně odemkli lánskou vodu.
Vzpomenuli jsme také památky
každoročního účastníka, vynikajícího
modeláře Karla Egrta,
mnohonásobného reprezentanta
republiky a držitele medailí z
evropského klání maket historických
plachetnic, který dva dny předtím
opustil pozemskou pouť. Snad nás z
modelářského nebe sledoval.
Na hladině se postupně objevily na tři
desítky lodí všech kategorií, mezi nimi i
čtyři plachetnice a svěže plující parník
Jiřího Voráčka. Svoji premiéru a
zaslouženou pozornost modelářů i
zkřehlých diváků sklidil model rybářské
pramice, se kterým manželka stavitele
Milana Kubeše předváděla, jak i postarší

a zavalitý rybář dokáže veslovat. Když modelář
umí ... Bylo se tedy na co dívat a i to chladno šlo
přečkat. U příštího setkání v Lánech může být jen
lépe. Takže se na všechny těšíme.
Václav Picka

Lánský den plný her
Chystáme na sobotu 1. června od 13:00
do 18:00 hodin na dětském hřišti u
Židovského rybníka v Lánech. Pro děti
budou připravené rozličné sportovní i
vědomostní disciplíny, lánské dukáty,
jarmark a dobré občerstvení.
Výtěžek z dětského dne věnujeme na
úpravy a vylepšení dětského oddělení v
lánské knihovně.
Jana Drastilová,
občanské sdružení Naše Lány

KAMENICTVÍ LADISLAV HUMPÁL Slušnost, spolehlivost, kvalita
 pomníky a hrobky podle požadavku zákazníka nebo z nabídky více než 50 ti pomníků
 nápisní desky, sekání písma do kamene, zlacení, stříbření písma, portréty, keramická fota, doplňky
 odborné čištění a konzervace pomníků, rovnání, dlažby okolo rámů
 pohřební práce, kopání hrobů, ukládání uren
 odstraňování náhrobků, u kterých byl ukončen nájem
 prodejní výstava pomníku denně 8 :00 – 18:00 hod. po dohodě i mimo
 za zákazníkem i dojíždíme a poradíme přímo na hřbitově
 krátké dodací lhůty se zárukou 60 měsíců, ceny předem
 schody, parapety, kuchyňské desky apod. z přírodního kamene
Více na stránkách www. kamenictvi-humpal.cz | Objednávky a informace: Hamr 13 (proti čerpací stanici Robin Oil) Rakovník 269 01

tel: 313519671, mobil: 603494769, e-mail: kamenictvi.humpal@tiscali.cz
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SPORTOVNÍ DÌNÍ V LÁNECH
Lánští muži se tuží
V měsících březnu a dubnu nabídla náčelnice
odboru všestrannosti TJ Sokol Lány Martina
Moravcová lánským mužům 2x pět lekcí cvičení
se zaměřením na posílení svalstva zad a celkové
protažení těla.
Přihlásil jsem se do kurzu a očekával, že se nás
sejde tak 6 až 8. Na první hodině nás bylo 12 a
postupně se přidávali další až na maximální počet
16. Vhodně připravené cvičení respektovalo
věkové (32 – 85 let) i výkonnostní rozdíly v našich
řadách. Po
několika lekcích
jsme již zvládali
m o d e r n í
pomůcky pro
c v i č e n í
( f l e x i b a r y,
rollery, činky,
míče, a jiné).
Přiznám se, že
některé cviky,
které asi cvičí
vytrénované
lánské ženy bez
problémů, byly
pr o mne
neproveditelné.

Martina nás však chválila a i my jsme cítili, že se
zlepšujeme, i když jsme se naší neschopnosti
často zasmáli. Na konci cvičení jsme si vždy
zatleskali. Větší část potlesku ale patřila Martině
za bezvadně připravené hodiny, rozmanitost
cvičení i pomůcek a hlavně výbornou náladu.
Takže, Martino, ještě jednou moc děkujeme a
snad na podzim opět v tělocvičně na shledanou.
Josef Hložek

Tenisový areál ožívá
Zima skončila a pro tenisty začala další sportovní
sezona. Od října do dubna zajišťoval Tenisový
klub provoz sauny, a protože letos byla zima
opravdu dlouhá, sportovní ruch začíná až nyní, v
dubnu.
Každý rok se musí připravit tenisové dvorce a
prostory u tréninkových zdí a také provést
generální úklid všech šaten. Je tedy dostatek
práce pro muže i pro ženy. Na přípravě se podílí i
dospívající mládež a děti. Tyto práce, bez kterých
sportovní činnost nemůže začít, zaberou každý
rok členům Tenisového klubu přibližně 100
brigádnických hodin. Dík patří všem, kteří se i
v letošním roce na této akci podíleli.
Nyní už začínají v tenisověm areálu tréninky dětí
a během víkendů budou probíhat turnaje a
mistrovské zápasy dětí a dospělých. V letošním
roce se pravidelných soutěží zúčastní družstva
minitenisu (děti 6-7 let), babytenisu (8-9 let) a
mladších žáků (10-12 let). Turnajů se na kurtech

Modeláøi uklidili
Hlásím, že 6. dubna proběhla brigáda našeho
modelářského spolku, týkající se sběru bordelu na
rynholecké cestě a v úvozu od kruhového objezdu.
V pátek 5. dubna lodní modeláři provedli úklid
břehů okolo Židovského rybníka.
Děkuji obci Lány za odvoz nasbíraných odpadků.
Odpadky ze sběru okolo rybníka byly roztříděny
do kontejnerů.
Vladan Picka, za Modelářský klub Lány a okolí

uskuteční celkem 12, z toho pro lánské občany
jsou pořádány dva: v sobotu 22. června se koná
turnaj Lány Open ve dvouhře a po prázdninách 8.
září potom Posvícenský turnaj ve čtyřhře.
Pro běžné rekreační hraní tenisu mohou využívat
tenisové dvorce i nečlenové Tenisového klubu.
Zájem o hru je každý rok větší, proto je možné si
kurt telefonicky rezervovat u pana Landra.
Veškeré pokyny a také další informace o
Tenisovém klubu najdete na webových stránkách
TK Lány - tenis.lany.cz.
Doufáme, že letošní tenisová sezona bude
příjemná pro všechny, kteří mají tento sport rádi,
a že všichni návštěvníci areálu Tenisového klubu
Lány budou spokojeni.
Petr Moravec

Prodej slepiček
Drůbežárna Červený Hrádek,firma Dráb,opět prodává
slepičky snáškových plemen Lohman hnědý,Tetra hnědá a
Dominant žíhaný, kropenatý, černý, žlutý, modrý a bílý.
Prodáváme slepičky pouze z našeho odchovu!
Stáří slepiček: 16 - 18 týdnu | Cena: 149 -178 Kč/ks

Prodej se uskuteční v neděli
19. května 2013 Lány - u rybníka
v 10:45 hod.
Případné bližší informace tel.:
728 605 840; 415 740 719; 728 165 166
Nová služba - výkup králičích kožek
cena 22-35,- Kč/ks

Domeček je přátelské místo pro celou
rodinu. Slouží k setkávání a trávení
volného času rodičů s dětmi. Najdete
nás v lánské sokolovně.
Program
úterý
 08:00 – 09:00 Individuální
poradenství – koučování;
 1 0 : 0 0 – 1 0 : 3 0 Po h y b o v é
dopoledne pro chodící děti
s rodiči;
 15:00 – 17:00 Kreativní a
přírodovědný kroužek pro děti;
středa
 08:00 – 09:00 Tradiční jóga pro
dospělé
 9:30 – 10:00 Zpívánkové
dopoledne pro děti s rodiči;
 14:00 – 15:00 Angličtina pro
děti;
 15:00 – 16:00 Individuální
poradenství – koučování;
čtvrtek
 08:00 – 09:00 Angličtina pro
dospělé (mírně pokročilí);
 09:15 – 10:15 Angličtina pro
dospělé (pokročilí);
 10:30 – 11:30 Angličtina pro
dospělé (mírně pokročilí II.);
 10:00 – 10:30 Výtvarné
dopoledne pro děti s rodiči.
 NEVÍTE SI RADY S ŽIVOTEM?
OSOBNÍ KOUČ VÁM POMŮŽE.
ZDARMA!Využijte naši novou
službu pro širokou veřejnost.
Koučování probíhá na místě a v
čase, který Vám bude vyhovovat!
Kouč podpoří Váš osobní rozvoj.
Téma určujete Vy (např. profesní
růst, rodinný život). Při koučování v
Domečku je ve vyhrazeném čase
zajištěno zdarma hlídání vašich dětí.
Objednávky a dotazy:
pavla.fiserova@gmail.com nebo
775 011 262.
 Kurz první pomoci se uskuteční v
úterý 14. května od 10:00 do 12:00
hodin v Domečku s Markem
Hylebrantem (záchranář
Zdravotnické záchranné služby SK).
 Beseda Budeme mít prvňáčka a jak
přežít pubertu se uskuteční ve středu
22. května dopoledne v Domečku s
P h D r. K a t e ř i n o u Pe š k o v o u
(speciální pedagog a rodinný
poradce).
 Beseda Logopedická péče se
uskuteční 18. června dopoledne v
Domečku s logopedy Mgr. Danou
Š á l o v o u a M g r. H e d v i k o u
Satranskou.
Po d r o b n ý p r o g r a m n a j d e t e n a
www.naselany.cz.
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Ze Sokola
















Kurz Problematické partie pokračuje
ještě jednou, a to v termínech 16. a 30.
května a 6. a 20. června. Jednotlivé
lekce jsou za 50,- Kč pro nečleny, za
10,- Kč pro členy Sokola.
V pondělí 22. dubna se sešlo hodně
členů TJ a podařilo se nám uklidit
parčík před sokolovnou i okolí
venkovního hřiště. Děkujeme firmě
Ekologie za přistavení kontejneru. V
sobotu 27. dubna se v sešli také
volejbalisté, kteří dokončili seřezání
tújí, upravili si volejbalový kurt a
zavěsili nové ochranné sítě na hřišti.
Stolní tenisté 1. května zavěsili
ochranné sítě k sousedům. Všem
brigádníkům výbor TJ děkuje .
Firma TUBEKO provedla 23. dubna
sanaci plochy venkovního hřiště a
drobné opravy na atletické dráze.
Volejbalisté zavěsili nové sítě, a tak je
hřiště připraveno na novou sezonu.
Žádáme všechny uživatele, aby
respektovali provozní řád hřiště.
Pétanquové hřiště prošlo technickou
úpravou pro zlepšení kvality povrchu
hřiště. Od 3.5. je k dispozici všem
zájemcům o tuto hru. Pro přihlášené
hráče turnaje Lánská koule je rozpis
v hospodě Narpa.
Divadelní soubor Tyrš úspěšně uvedl
poslední nastudovanou hru A je to v
pytli na přehlídce sokolských
divadelních souborů v Lázních
Toušeň a také v Uhách.
Na úterý 4. června odpoledne
připravuje odbor všestrannosti
závody v přírodě pro děti. Sledujte
vývěsku před sokolovnou, kde budou
podrobné informace. Počítáme s
dvěma kategoriemi – pro mladší děti
hledání pokladu, pro starší menší
orientační závod.
Obec Lány a TJ Sokol Lány pořádají
Memoriál bratrů Sláničkových v
nohejbalu trojic dne 11. 5. 2013 od
8:00 hodin v areálu TJ Sokol.
Župa Budečská pořádá letní dětský
tábor, a to od 27. 7.do 10. 8. 2013 v
Rakousích (okres Semily – Český
ráj). Tentokrát bude ve stylu „Stroj
času“. Cena je 4600,- Kč, pro
sourozence 4400,- Kč. Přihlášky a
informace na tel. 775528740 nebo na
www.tabor.zupabudecska.cz.

SPORTOVNÍ DÌNÍ V LÁNECH
Medaile pro lánské šachisty
Sofie Přibylová zvítězila ve Středočeském
krajském přeboru do 12 let v rapid šachu a
probojovala se tak na Mistrovství České republiky
dívek do 12 let v rapid šachu.
V sedmikolovém otevřeném turnaji, v němž hráli
společně chlapci a dívky, získala celkem 6 bodů a
předstihla tak celé startovní pole (nejlepší
chlapec měl na 2. místě o půl bodu méně).
Středočeský krajský přebor se konal v sobotu 20.
dubna 2013 v Českém Brodu a zúčastnilo se jej
rekordních 130 dětí od 10 do 14 let.

Do rodinné sbírky pøibyla v kvìtnu i støíbrná
medaile

místo. Mistrovství České republiky dětí do 8 let
proběhlo ve dnech 4.5. – 5.5.2013 ve Vyškově a
zúčastnilo se ho rekordních 90 chlapců a 20
dívek.
Na aktuálním ELO žebříčku šachistů ČR
vydaném k 5.5.2013, který čítá více než 15 000
hráčů, je v kategorii do 8 let Viktor Přibyl uveden
na 1. místě v ČR s ELO 1426.
Jeho sestra Sofie Přibylová postoupila na
žebříčku dívek do 12 let na 3. místo v ČR s ELO
1578, čímž získala 2. výkonnostní třídu.
Gratulujeme!
Václava Nováková

Viktor Přibyl získal stříbrnou medaili z
mistrovství České republiky dětí do 8 let v šachu,
když získal 7,5 bodu z 9 partií. Ve třetím kole se
rozešel smírně se 2. nejvýše nasazeným hráčem v
ČR a následnou sérií výher se od 7. kola opět
dostal do samostatného vedení v turnaji, které si
udržel i výhrou v předposledním 8. kole. Až
nešťastná prohra v posledním 9. kole s loňským
bronzovým medailistou znamenala celkové 2.
So e Přibylová poráží v posledním kole Jiřího Havelku

Lánští hokejisté zaznamenali úspìch na mezinárodní scénì
Lánské béčko se 27. a 28. dubna zúčastnilo
mezinárodního turnaje v Plzni pod názvem
Czech Open Hobby Pillsen 2013. Na tomto
turnaji hrála mužstva z Finska, Maďarska,
Švýcarska a České republiky. Utkání se hrála na
dva poločasy trvající 20 minut hrubého času.
První utkání čekalo lánský tým proti českému
mužstvu Šeříkovka. V tomto utkání bylo naše
mužstvo lepší, jenže jak to tak bývá, nestačilo to.
Po několika chybách jsme nechali soupeře utkání
otočit v jeho prospěch. V dalším utkání nás čekalo
mužstvo HC Jászberény z Maďarska. Toto utkání
jsme zvládli a porazili soupeře jednoznačně 7:1.
Druhé místo znamenalo, že nás odpoledne čekalo
ještě jedno utkání proti Finskému Stadi HC. Toto
utkání mělo rozhodnout o tom, zda budeme hrát
semifinále, nebo jen o páté místo. Utkání to bylo
velmi napínavé. Soupeř dotahoval náš náskok,
jenže tři minuty před koncem se po velmi pěkné
akci prosadil Kuba Šíma, a tím si Lánští zajistili
místo v semifinále.
Druhý den jsme hned v devět nastupovali proti
pražskému mužstvu HC Domynos. Do tohoto
utkání jsme vstoupili skvěle. Dostali jsme se do
vedení 3:0, jenže jsme se udělali mnoho chyb,
které znamenaly vyrovnání. A když jsme se tři
minuty před koncem dopustili fatálního
zaváhání, pražský tým se posunul do finále. Na

nás bylo utkání o třetí místo velkým zklamáním.
Velmi těžce tuto porážku nesl kapitán Radek
Jirkovský. Před utkáním o třetí místo dokázal
právě on motivovat celé mužstvo. A povedlo se
mu to náramně. Znovu jsme se střetli s Maďary,
kteří nám chtěli vrátit první porážku. Utkání bylo
v první polovině výsledkově vyrovnané. Dlouho
se nám nedařilo výrazněji se prosadit. Až těsně
před koncem první poloviny jsme uspěli dvakrát.
Pak už to byla opravdu jen zábava. Bylo vidět, jak
se naši hráči baví kombinacemi a snaží se
vykombinovat až do prázdné branky. Čtvrtou a
pátou branku jsme vstřelili po hezkých
kombinacích. Třetí místo jsme tak vybojovali
výsledkem 5:1.
Ve finále porazilo mužstvo HC Domynos HC
Šeříkovka 3:1. Opět se ukázalo, že i amatérský
hokej je v Česku na velmi dobré úrovni, když
přední příčky obsadila česká mužstva.
Naše poděkování patří organizátorovi za pozvání
a také všem zúčastněným hráčům, kteří velmi
dobře reprezentovali lánský hokej. Všichni
účastníci nás chválili za předvedenou hru a
shodně tvrdili, že jsme na tomto turnaji byli
nejlepší, ovšem jak to ve sportu chodí, nevyhrává
často nejlepší, ale šťastnější mužstvo.
Aleš Lomberský
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Úřední hodiny OÚ Lány
Pondělí 8 – 12 / 13 – 17 hod
Středa 8 – 12 / 13 – 17 hod
tel.: 313 502 041
www.obec-lany.cz

