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Úvodník

Lánská knihovna oblékne o prázdninách nový kabát

Lánské školství

První zmínka o veřejné knihovně v Lánech je z
roku 1905. Byla to instituce Národní jednoty
severočeské a jako taková fungovala až do první
světové války. V roce 1905 disponovala 231 svazky,
o pět let později 343 svazky.

Tak se nám přehoupl měsíc květen do
června, přiblížilo se léto a s ním i konec
školního roku. Pro žáky lánské základní
školy letos končí školní rok s letním
slunovratem již 21. června. Důvodem
dřívějšího ukončení školního roku je
rekonstrukce kotelny a zateplení
historické budovy ZŠ. Rekonstrukcí této
budovy skončí i soubor investičních akcí
věnovaný lánskému školství, který jsem
si pracovně nazval „Lánský školní
trojboj“. S výše uvedenou rekonstrukcí
se jedná o zateplení budovy 1. stupně ZŠ
a rekonstrukci budovy a rozšíření
kapacity mateřské školy, které byly
provedeny v letech 2009 a 2012. Obec
investovala za poslední čtyři roky do této
oblasti celkem 23 milionů Kč. Získání
těchto prostředků stálo docela velké úsilí
a mnoho hodin práce. Vůbec mi toho
není líto, protože se domnívám, že
vynaložené úsilí a investice jsou vložené
správným směrem. Smutno je mi však z
toho, když se dozvím, že by
zastupitelstvo nemělo rozdělovat tolik
peněz například na činnost spolků, ale
že by se mělo více přispívat na školu a
školku a třeba ještě kapacitu mateřské
školy navýšit. Samozřejmě je to také
názor. Rekonstrukcí základní školy
máme vyřešenu kapacitu základní školy
pro potřeby naší obce, co se týká školní
d o c h á z k y. R o z š í ř e n í m k a p a c i t y
mateřské školy na 90 dětí jsme potřeby
naší obce v současné době bohužel
nevyřešili. Nebylo to však možné a ani to
nebyl záměr. Je to nutné chápat jako
umění možného v dané době i s ohledem
na vývoj porodnosti, který má v
současné době klesající tendenci.
Věřím, že po dokončení rekonstrukce
historické budovy základní školy bude
naše „obecní“ školství na takové úrovni,
jakou se mnoho obcí pochlubit nemůže.
Přeji všem hezkou a slunečnou
dovolenou.
Karel Sklenička

Pro srovnání: ta současná obecní knihovna nabízí
čtenářům více než 6550 titulů beletrie, literatury
faktu, detektivek, ženských románů, časopisů a
dětských knih. Knihovnu navštěvuje pravidelně
více než 150 čtenářů, jedinec však často zastupuje
celou rodinu a odnáší si domů knihu pro manžela,
jindy pro babičku. Potěšujícím faktem v dnešní
době elektronických pomocníků je, že roste počet
dětských čtenářů. Neklamným důkazem toho je
nepřetržité dětské štěbetání ozývající se z
knihovny každé středeční odpoledne. Také děti ze
školní družiny jsou tu častými hosty, užívajícími
si laskavé zázemí knihovnice paní Machačové.
Dětí lánská knihovna registruje více než šest
desítek.
A právě zájem dětí nás přivedl na myšlenku
upravit prostory knihovny tak, aby byly
přívětivější a lépe využité, třeba pro besedy nebo
setkání nad knihami. K první dobré myšlence se
po letošní úspěšné akci Čtení pro celou rodinu
přidala další, a to díky štědrým
návštěvníkům. Na burze knih se
vybralo skvělých 6800,- Kč a
členové sdružení Naše Lány
rozhodli o jejich použití ve
prospěch lánské knihovny. A do
třetice všeho dobrého, přidáme na
hromádku ještě výtěžek z
Lánského dne plného her (bude
16. června 2013 pozn. redakce).
S nápadem zrekonstruovat
prostor dětského oddělení jsme
seznámily i ostatní kolegy v
zastupitelstvu a jim se myšlenka
na inovaci prostor v lánské
knihovně zalíbila. Po prostudování projektu však navrhli

renovaci celého prostoru lánské knihovny včetně
pořízení knihovního systému Clavius, který
umožní lepší evidenci knih i vyhledání titulů přes
internet. A protože jsme ženy činu, začaly jsme
jednat. Hnacím motorem jsou pro nás blížící se
prázdniny a pravidelná prázdninová pauza v
otevírací době. Tu využijeme na rekonstrukci
knihovny.
Projekt počítá s výměnou podlahové krytiny, se
zbouráním dělicí příčky mezi dospělou a dětskou
částí, se zakoupením a montáží nových
knihovnických regálů, s lepším využitím volných
prostor pro archiv knih a s dalšími úpravami.
Vystěhování všech knih využijeme k jejich
zapsání do knihovnického systému Clavius a k
jejich rozřazení do nových polic a do archivu. Celé
to vypukne 7. července a my doufáme, že vše se
podaří zdárně dokončit do poloviny srpna, tudíž
tak, aby čtenáři mohli nejpozději začátkem září
přijít do novotou zářící knihovny.
Věříme, že zářijové číslo Lánského zpravodaje
vám přinese pozvánku na znovuotevření
opravené obecní knihovny.
Jana Drastilová, Martina Hořejší

Májová veselice pod deštníky
Chladné počasí letos pěkně potrápilo Májovou
veselici. Přestože nás po celý den vydatně zkrápěl
déšť, jsem rád, že to mnohé neodradilo a přišli se
na náves pobavit.
Tančilo i sedělo se pod stany až do pozdních
večerních hodin. Kapela Richter band hrála s
nasazením a lidé se u tance zahřáli.
Z bezpečnostních důvodů se letos nesoutěžilo ve
šplhání na máj pro ceny. Ty se tak přesouvají na
další obecní hudební akci, která se bude konat
koncem června.

Rád bych poděkoval baráčnické obci za obětavou
přípravu Májů a krásnou výzdobu máje i návsi.
Velký dík patří tradičně také hasičům, bez jejichž
vydatné pomoci si obecní akce už ani neumím
představit. Děkuji rovněž členům kulturní
komise Jiřímu Luskovi a Petrovi Trtílkovi i
Karlovi Černému za dovoz stromu.
Roman Havelka, předseda kulturní komise
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Fiat Multipla klub ÈR o. s.
odmítla dotaci
Naše občanské sdružení v tomto roce
využilo možnosti podání žádosti o
přidělení dotace obce určené
občanským sdružením a spolkům.
Bohužel ze strany zastupitelstva obce
nebyla našemu sdružení poskytnuta
dotace v potřebné výši, a tak jsme byli
nuceni tuto dotaci nepřijmout.
Plánované několikahodinové školení
řidičů mělo za cíl seznámit občany Lán a
Vašírova s novelami a změnami v
pravidlech silničního provozu včetně
studijních materiálů. Věříme, že v
příštím roce se nám toto školení podaří
realizovat.
Václav Burger, předseda FMK ČR o. s.

Cyrilometodìjský koncert
u Vašírovské kaplièky
V neděli 7. července tu od 16:00 hodin
vystoupí smíšený pěvecký sbor VOX
NYMBURGENSIS založený v roce
1988 v Nymburce jako výběrové těleso.
Sbor se neomezuje na skladby jednoho
určitého období, druhu nebo stylu. V
repertoáru tak má zpěvy od
jednohlasého gregoriánského chorálu
přes mnohohlasé skladby renesanční i
barokní, klasicistní a romantická díla až
po kompozice 20. a 21. století. V hojné
míře také interpretuje české lidové písně
a písně jiných evropských národů.
Všichni jste srdečně zváni.
Roman Havelka,
předseda kulturní komise

Oèkování psù
MVDr. Šlégr nabízí očkování psů proti
vzteklině dne 12. června 2013 v Lánech
u obecního úřadu od 13:00 do 16:00
hodin a ve Vašírově od 16:00 do 16:30
hodin. Cena jedné vakcíny je 110,- Kč,
naočkování dalšími vakcínami je možné
po dohodě na místě.

Nechte v dobì klidu odpoèívat
zahradní sekaèku
Obecní vyhláška, která je nástrojem
proti těm, kteří ohleduplní nejsou, mj.
stanovuje, že každý je povinen zdržet se v
katastru obce v sobotu do 8.00 hodin
ráno a od 18.00 hodin večer, v neděli a
státem uznaných dnech pracovního
klidu v době ráno do 8.00 hodin a
odpoledne od 14.00 hodin veškerých
prací spojených s užíváním zařízení a
přístrojů způsobujících hluk.
Prosíme občany, aby na to nezapomínali. Děkujeme.
Martina Hořejší

OBECNÍ ÚØAD INFORMUJE
Co se dìje na radnici
Dne 15. května 2013 jsme předali staveniště na
akci „Snížení energetické náročnosti Základní
školy Lány“. Stavbu provádí firma VEXTA,
Bořanovice, která zvítězila ve výběrovém řízení s
celkovou částkou 9.047.424,- Kč. V měsíci
květnu byly provedeny a vystrojeny 4 hloubkové
vrty, které jsou součástí tepelného čerpadla zeměvoda. Dále probíhá odkopání základů, jejich
izolace proti vlhkosti a tepelná izolace. Současně
s tím byla provedena i demontáž staré uhelné
kotelny a její příprava na montáž tepelného
čerpadla. Předpokládaný termín ukončení díla je
30. září 2013.
V měsíci květnu jsme vypsali výběrové řízení na
dodavatele stavby „Prodloužení cyklostezky Lány
- Tuchlovice“, na jejíž realizaci získala obec
příspěvek z rozpočtu Státního fondu dopravní
infrastruktury. Ukončení výběrového řízení je 5.
června 2013 a poté bude s vítěznou firmou
sepsána smlouva o dílo. Předpokládaná realizace
této zakázky je červenec – říjen 2013.
Zastupitelstvo obce se rozhodlo provést úpravu
středu kruhového objezdu u Lánského hřbitova.
Návrh na tuto úpravu zpracovává Ing. Jaromír
Doležal. Součástí úpravy bude také osazení
historického kamene, který sloužil jako závaží na
těžním stroji fürstenberské šachty Max Egon
Zeche, která se nacházela nedaleko bývalé

hájovny Mašina. Na tento kámen bude připevněn
znak obce s nápisem Lány. Výrobu lánského
znaku provede lánský výtvarník a malíř Karel
Kellner.
V úterý 4. června 2013 byly osazeny na sokolském
cvičišti za lánskou sokolovnou dva kusy
venkovních cvičebních strojů. Jedná se o
posilovací stroje Běžec a Točna, které jsou určeny
pro věkovou kategorii 12+, a to včetně dospělých
a seniorů. Tyto stroje vyrobila a instalovala firma
VITALpark.CZ Plzeň.
Na přelomu měsíců května a června byla
dokončena rekonstrukce veřejného osvětlení v
ulici Lesní. Tuto rekonstrukci provedla firma
Pavel Srp – Erimp, Rakovník. Celková hodnota
díla činí 364.930,- Kč bez DPH. Instalaci nového
veřejného osvětlení značně prodlužovalo
nepříznivé deštivé počasí.
Prvního června 2013 byla zahájena rekonstrukce
chodníků v ulici Školní mezi ulicemi Ke Hřbitovu
a Čs. armády. Současně bude upraveno stání pro
kontejnery na tříděný odpad před panelovým
domem čp. 252, 254 ve Školní ulici. Práce
provede firma Klika & Dvořák Kladno, která se již
osvědčila v minulých letech při rekonstrukci
chodníků v naší obci.
Karel Sklenička

Snižte náklady na energii své domácnosti nebo firmy
Proč domácnosti nemají takové ceny jako města
nebo podniky? Protože jsou ve vztahu k velkým
společnostem příliš slabé. Jediná domácnost není
pro dodavatele energií obchodně až tak zajímavý
klient. Je to však jiné, když domácnosti svou
poptávku po dodavateli sdruží a dají tak
dohromady velký objem odběru energie. O ten
budou velcí hráči otevřeně soutěžit. Důkazem je
město Říčany, kde občané uspořili 29,9% na
plynu a 16,5% na elektřině. Dalšími byli občané
Prahy 6, kteří ušetřili 22% na plynu a 31% na
elektřině.
Čím více nás bude, tím nižší ceny získáme.
Bydlíte-li v Lánech, Vašírově a okolí, můžete se
připojit k ostatním obyvatelům a společně
soutěžit o lepší ceny a podmínky pro dodávky
energií. Za tuto službu nehradíte žádné poplatky!
Podklady potřebné pro zařazení do e-Aukce:
 Kopie smlouvy včetně případných dodatků a

všeobecných obchodních podmínek
(elektřina/zemní plyn).
 Kopie ročního vyúčtování (elektřina/zemní
plyn).
 Podepsaná smlouva mezi eCENTRE a
klientem.
Kam přijít - kontaktní místo:
Obecní úřad Lány, Masarykovo náměstí 9 od 17.
6. 2013 do 29. 7. 2013 a také každé pondělí od
14.00 do 17.00 hodin rovněž v budově Obecního
úřadu v zasedací místnosti nebo v jiný čas po
dohodě s panem Nedvědem.
V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte prosím
pana Zdeňka Nedvěda, mob. +420 602 176 249,
mail:zdenek.nedved@ecentre.cz nebo pana
Petra Rajgla, mob. +420 603 479 416.
Více informací o společnosti najdete na
www.ecentre.cz.

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 (svítilny, vázy, kříže,








svíčky apod.)
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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SPOLEÈENSKÉ DÌNÍ V LÁNECH

Kalendáø akcí
èerven/èervenec/srpen
8. 6.

Jubilejní desáté Lánské letní slavnosti
Není to mýlka ani překlep. Lánské letní slavnosti
patří ke společenskému dění v Lánech již deset let.
Ty první jsme, takřka v plenkách, uspořádali v
Bechnerovic gruntu v roce 1994. Za tu dobu se
mnohé změnilo, majitelé hotelu Classic, starosta
obce, účinkující v programu, hudební kapely.
Letošní ročník je tak trochu bilancováním a
zároveň rozlučkou hlavní organizátorky. Ty příští
bude režírovat již někdo jiný.
Přípravný tým programu letošních slavností pro
vás připravil koktejl vystoupení dětí z lánské
mateřské školy, základní školy i základní
umělecké školy ve Stochově. Těšit se můžete na
taneční ukázky, stepování, ukázky lánského
Aerobic týmu, šermířské vystoupení nebo
ohňovou show skupiny Balestra.
Slavnosti letos zahájíme v sobotu 15. června na
návsi originálním teátrem – přivítáním císařské
Milosti Rudolfa II., který přijal laskavé pozvání na
program slavností. Přijďte se podívat v 9:30 před
hospodu Narpa.
Ti, co mají rádi klidnější zábavu, mohou zavítat
do sloupového sálu na hlavním nádvoří, aby si
prohlédli květinovou výstavu lánských
zahrádkářů věnovanou letos 95. výročí lánského
Sokola. K vidění zde bude i výstava fotografií
Lánské pohledy 2013 a fotosmyčka ze
společenských i sportovních akcí. Ve 14:30 hodin
se můžete zaposlouchat do hudebních tónů, které
rozezní lánští a vašírovští žáci ZUŠ Stochov.
Nezapomněli jsme ani na tatínky a pány kluky,

mohou zamířit k Židovskému rybníku za lodními
modely.
Pro děti připravily lánské spolky dětský
vědomostní a sportovní park. Budou zde moci
vyzkoušet svou šikovnost s míčem, na
hrnčířském kruhu, v korálkovací dílně nebo
otestovat své znalosti z historie obce. O dětský
smích se postarají klauni Honza s Mírou od 14:30
hodin a divadlo Taška přiveze celý Špalíček
pohádek v 16:30 hodin.
Od časného rána si budete moci zakoupit
slosovatelný lístek do tomboly, kde hlavní cenou
bude proměna účesu a líčení, dále poukaz na
večeři, bowling, vstup na trenažér pro řízení
závodních automobilů, jízda na poníkovi, dorty a
květinové vazby. Losování tomboly začne ve
14:00 hodin. V půl čtvrté nás seznámí porota se
třemi vítěznými snímky do fotosoutěže Lánské
pohledy.
Poslední pozvánka je na večerní zábavu s kapelou
V pantoflích. Tanec pod širým nebem nám zpestří
kabaretní vystoupení Aerobic teamu Lány
a ohňová a barmanská show.
Tolik ve zkratce k programu letošních slavností.
Více se dočtete v samostatných letácích, které
jsou součástí červnového Zpravodaje.
Přijměte srdečné pozvání na program jubilejních
letních slavností.
Martina Hořejší,
koordinátorka Lánských letních slavností

Krajský přebor v tenisu,
minitenis (TK Lány)
14. 6. Koncert zahajující Lánské letní
slavnosti - 18:00 hodin, lánský
kostel (Obec Lány, Chorus
Laneum)
15.6. Lánské letní slavnosti – 10.
ročník, od 10:00 do 18:00 hodin
(Obec Lány)
15. 6. Statické ukázky lodních modelů
a jejich plaveb na Židovském
rybníku (MK Lány)
15. 6. Taneční zábava pod širým
nebem 20:00 – 02:00, ohňová a
barmanská show, hotel Classic
15. 6 Noční polétání osvětlených
elektromodelů, modelářské
letiště Lány (MK Lány)
16.6. Lánský den plný her - 13:00 18:00 hodin na dětském hřišti
(Naše Lány)
18. - 20. 6. Olympiáda dětí a mládeže ZŠ
Lány - 4. ročník
22. 6. Lány OPEN – tenisový turnaj ve
dvouhře pro lánské občany (TK
Lány)
23. 6. Den otevřených dveří na skládce
„Ekologie“ v Lánech 8:30 14:00 hodin
29. 6. Rockový slunovrat od 14:00 –
22:00 hodin, modelářské letiště
(Obec Lány, MK Lány)
červenec Výlet do ZOO (Náš Vašírov)
5. – 6. 7. Lánské letní polétání,
modelářské letiště (MK Lány)
7. 7. Cyrilometodějský koncert, 16.00
hodin u Vašírovské kapličky
(obec Lány)
13.7. Tenisový turnaj - starší veteráni
(TK Lány)
22. - 26. 7. Příměstský tábor v Domečku
(Naše Lány)
22. - 26. 7. Prázdninový týden u koní 1.
turnus (Sportovní stáj Lány –
Vašírov)
29.7. - 2.8. Příměstský tabor v Domečku
(Naše Lány)
29.7. - 2.8. Prázdninový týden u koní 2.
turnus (Sportovní stáj Lány –
Vašírov)
29. 7. Prázdniny s hudbou – taneční
večer se skupinou ViPiš 19-22
hodin před Hospodou Narpa
srpen Dětský den plný her aneb
Rozlučka s prázdninami (Náš
Vašírov)
31. 8. Prázdniny s hudbou – taneční
večer se skupinou ViPiš 19-22
hodin před Hospodou Narpa
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Pozvánka na festival
evropské hudby

Okénko do mateøské školy
 26.4. Jarnímu hraní žáků školní družiny a



Zápis do ZUŠ Stochov
na školní rok 2013/2014
Literárnì – dramatický obor
19. června v 18:00 hodin v malém sále
DK Stochov v rámci Závěrečného
vystoupení literárně dramatického
oboru.
Program: Hloupý Honza, Žirafa u
fotografa, ukázky práce v hodině, zápis
nováčků.





Zápis do ZUŠ Stochov
na školní rok 2013/2014
probìhne v pavilonu ZUŠ Stochov,
vstup z ulice Jaroslava Šípka.




Hudební obor, výtvarný obor - ve
čtvrtek 13. června a v pátek 14. června
2013 od 17:30 do 19:00 hodin.
Taneční obor - ve čtvrtek 13. června
2013 od 18:00 do 19:00 hodin

Inzerce
v Lánském zpravodaji







Spolehlivý zpùsob, jak oslovit
všechny z Lán a Vašírova.
Podmínky inzerce na www.obec-lany.cz.


Kosmetické služby
Nabízím kosmetické služby:
(celkové ošetření pleti, depilace teplým
voskem, parafínové zábaly, od července
pedikúru za mokra).

Tel: 737 624 734 | Monika Vomelová

předškoláků s názvem Hop, zajíčku, do pelíšku
přálo počasí. Již několik let tuto akci
připravujeme společně a děti se vždy těší
několik dní předem. Odpoledne bylo plné
zábavy a soutěží. Letos jsme měli na akci i
živého králíčka. Kristýnka Soukupová se velmi
dobře vžila do role zajíčka a dětem na konci
cesty rozdávala čerstvé mrkvičky.
29. 4. se ve školce uskutečnil program Zdravá
pětka. Tento program je zaměřen na zdravý
životní styl, především v oblasti zdravého
stravování. Lektorka Irena Kottová –
Šmatlákova seznámila děti s vhodnou
skladbou jídelníčku a pověděla jim o
potravinách, které jsou zdravé a které naopak.
Nejstarší děti zamířily 24. 4. do Nového
Strašecí na návštěvu základní umělecké školy.
Program, který zde byl připraven, byl velmi
zajímavý. Děti se seznámily s hudebními
nástroji a s možnostmi navštěvovat taneční či
výtvarný kroužek. Z letošní návštěvy si děti
odnášely společně vytvořené pohádkové
stromy plné ptáčků zpěváčků.
2. 5. se ve školce uskutečnil workshop Veselá
včelka. Jednalo se o interaktivní prezentaci o
včelím společenství, medu a vosku. To vše bylo
dětem předáváno formou pohádky. Získané
informace si děti upevnily výrobou včelky,
ochutnávkou medu, vyrobením svíčky z
včelího vosku a výrobou kytiček z
marcipánové hmoty.
7. 5. se děti ze třídy Sluníček vydaly na EKO
skládku. Tam je očekával pan Jaroslav Kučera
a dětem vše vysvětlil. Jak se komunální odpad
ukládá, které stroje se na skládce používají.
Výklad byl poutavý a děti měly plno zvídavých
otázek.
10. 5. navštívily mateřskou školu seniorky z
Domu pečovatelských služeb v Lánech. Děti
ze třídy Motýlků pro ně připravily příjemné
dopoledne plné básní, písní a tanečků. Celou
návštěvu jim navíc zpříjemnily připraveným
pohoštěním.
15. 5. se celou budovou mateřské školy ozývaly
písničky a radostný jekot dětí. Proč? Přišlo
jaro, vše rozkvetlo a voní a všichni máme
spoustu energie. Tu děti vybíjely při
Květinovém tančení s lektorkou Petrou. Děti si
užily dopoledne plné tanců, soutěží, zábavy a
všudypřítomných květin.
Třída Motýlků a Berušek v rámci projektového
týdne Profese navštívila školní jídelnu, dílnu v
základní škole a políčka a skleníky v
zámeckém parku. Děkujeme tímto paní
Portové za povídání a názornou ukázku
kuchařského náčiní (děti byly velikostí
měchaček a naběraček unešené), panu

Skleničkovi za možnost navštívení pracovní
dílny (děti pozorně poslouchaly, co se s kterým
nářadím dělá) a paním zahradnicím, že před
námi neutekly a ukázaly nám, jak pracují na
záhonech a ve sklenících.
 21. 5. se celá mateřská škola vydala na
polodenní pěší výlet do lánské obůrky. Děti
byly nadšené z pozorování vysoké zvěře, ze
svačiny v přírodě, z ryb v jezírku a z pavoučí
dráhy, která pro ně byla nachystána. Radost
měly i z krmení zvířátek chlebem, který samy
přinesly. Rádi bychom touto cestou
poděkovali Lesní správě Lány a panu Robinu
Ambrožovi za možnost navštívení obůrky v
dopoledních hodinách a za velmi poutavý
výklad o lesní zvěři.
 Děti ze třídy Sluníček si 22. 5. odvážely plno
dojmů a vědomostí z návštěvy Hasičské
záchranné stanice na Kladně. Vidět hasičskou
techniku, práci hasičů i přípravu a odjezd na
skutečný výjezd bylo pro děti nevšední
podívanou.
Děti prožily na přelomu května a začátkem června
ještě plno zajímavých dnů, které byly naplněné
rozličnými akcemi a programy. Například:
 Návštěva v ZŠ – společné sportování 1. třídy a
třídy Sluníček
 27. 5. Zájezd do divadla Lampion (třída
Berušek a Motýlků)
 30. 5. Dopolední návštěva žáků z osmé třídy
(třída Sluníček)
 31. 5. DD MŠ – Modelářský klub Lány
 5. 6. Společné hraní na školní zahradě děti s
dětmi z Domečku
 7. 6. Školní celodenní výlet na hrad Točník
A v druhé polovině června se děti mohou těšit
ještě na tento program:
 11. 6. Vystoupení Perníková chaloupka (paní
Helligerová)
 10. 6 - 14. 6. Poslední školkování (předškoláci)
 13. 6. Závěrečná besídka předškoláků
 15. 6. Vystoupení dětí na Lánských letních
slavnostech
 24. - 28. 6. Pobyt dětí v přírodě Emilovna 2013
(oddělení Sluníček)
Přejeme všem prázdniny plné sluníčka a dobré
nálady.
Miluše Vaněčková,
ředitelka Mateřské školy Lány
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Májová škola
















30. 4. – Ve školní družině dětem přednášela
zdravotní sestra paní Květa Hurdová o první
pomoci. Zaměřila se na situace, které vyžadují
rychlé ošetření nebo přivolání pomoci, a na
praktické ukázky obvazovacích technik.
3. 5. – Děti v družině si připomněly pálení
čarodějnic a společně soutěžily v zábavných
disciplínách.
8. 5. – Tělocvičná jednota Sokol Lány ve
spolupráci s naší školou a Obecním úřadem v
Lánech uspořádala 41. ročník Běhu vítězství.
V jednotlivých kategoriích letos soutěžilo
třicet šest školních dětí; žák Adam Hořejší z 2.
třídy obsadil v kategorii hochů narozených v
letech 2005 - 2006 třetí místo, třináct dětí se
zúčastnilo běhu pro zdraví. Třináct dívek,
bývalý žák školy František Matoušek a osm
zaměstnanců školy pomáhalo s organizací.
Všem děkuji za reprezentaci a příkladnou
pomoc.
9. 5. – Šestá třída si užila nocování ve škole
spojené s opékáním špekáčků, promítáním
filmu a noční stezkou odvahy.
14. 5. – Desátá lekce projektu Rozumíme
penězům přiblížila žákům 8. třídy téma
Smlouvy; tato poslední lekce si zároveň kladla
za cíl prověřit získané znalosti.
15. 5. – Tak jako v celé České republice proběhl
i na naší škole tzv. Kytičkový den, oficiálně
Český den proti rakovině. Celkem se nám
podařilo prodat 100 žlutých kytiček a přispět
tím částkou 2 033,- Kč na veřejnou sbírku Ligy
proti rakovině. Ta byla v letošním roce
zaměřena na prevenci nádorů tlustého střeva,
což je druhé nejčastější onemocnění u mužů i
žen v České republice. Všem, kteří si u nás
koupili kytičku, děkujeme za podporu.
13. - 17 5. – Ve
školní družině
proběhl Barevný
týden, během
něhož se děti
každý den
oblékaly do
oděvů jiné barvy.
20. 5. – Žáci 5. –
9. třídy zhlédli
projekci filmu
Nicholas Winton
– Síla lidskosti.
Projekce byla
spojena s
besedou na téma
filmu. Svými
podpisy se žáci
připojili k petici

za udělení Nobelovy ceny míru siru Nicholasi
Wintonovi.
 22. 5. – Středa byla třetím a posledním Dnem
otevřených dveří v tomto školním roce. Zájem
o návštěvu školy projevilo třináct rodinných
příslušníků. Možnosti konzultací v
odpoledních hodinách využili rodiče deseti
žáků, zároveň se konala schůzka rodičů žáků
odjíždějících na školu přírodě. Dopoledne se
zástupci tříd sešli s vedením školy na další
žákovské radě.
 23. 5. – Děti školní družiny se vydaly naučnou
stezkou k výběhu zvěře, kde mohly zvěř samy
krmit a poslouchat zajímavé vyprávění pana
Robina Ambrože.
 27. 5. – Žáci 4. třídy letos již podruhé vyjeli do
Kladna, kde si na dopravním hřišti a v roli
cyklistů prakticky vyzkoušeli různé dopravní
situace. Ve škole se v pátek 24. 5. pod vedením
lektora střediska volného času Labyrint
Kladno věnovali dopravní teorii.
Ve dnech 13. 5. – 23. 5. se škola zapojila do druhé
celoplošné generální zkoušky ověřování výsledků
žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol.
Žáci vykonali testy z matematiky, českého jazyka
a anglického jazyka. Každý žák po ukončení
testování obdrží osvědčení se svými výsledky.
V květnu se někteří naši žáci účastnili Atletického
čtyřboje a atletické soutěže o Pohár Rozhlasu. Obě
akce se konaly na kladenském stadionu Sletiště.
3. května v Atletickém čtyřboji družstvo starších
žákyň obhájilo 4. místo a družstvo starších žáků 6.
místo. Soutěž v atletice o Pohár Rozhlasu se
konala 15. května pro starší kategorii a 16. května
pro mladší kategorii. Starší žáci se umístili na 14.
místě, starší žákyně na 8. místě, mladší žáci na 12.
místě a mladší žákyně na 8. místě. V soutěži
jednotlivců uspěli - Kateřina Rydlová ze 6. třídy 2. místo za běh na 600 m a Ondřej Putík z 9. třídy 2. místo za vrh koulí. Soutěžícím děkuji za
reprezentaci lánské školy.
V úterý 18. 6. 2013 v 16.00 se v učebně 1. třídy v
budově 1. stupně základní školy koná schůzka
rodičů budoucích prvňáčků.
Iveta Vrabcová, ředitelka základní školy

NEBE NAD LÁNY
Mìsíc
Amatérskému astronomovi poskočí
srdce radostí, když nastane následující
souhra okolností: je jasná noc, není
zrovna dvacet pod nulou, nefouká silný
vítr, nemá noční službu, nehlídá
potomka a následující den nevstává v
půl páté! Nadšení však často brzy
vyprchává. Tuhle vzácnou konfiguraci
totiž snadno pokazí Měsíc v nevhodné
fázi.
Potom nezbude než Lunu, nejbližší
těleso na NEBI NAD LÁNY, pozorovat.
Nakonec začínali tak všichni a věřte, že
mnozí u toho zůstali… Český astronom
A. Rűkl dal světu dokonale ilustrovaný
atlas jejího povrchu.
K pozorování našeho souputníka nám
příroda nadělila jednu výhodu. Díky
vázané rotaci vidíme stále stejnou –
přivrácenou - stranu. Nejvhodnější k
pozorování útvarů na měsíčním
povrchu je oblast terminátoru (hranice
světla a stínu). Na ní jsou krátery
nádherně vykresleny. Terminátor se
posouvá po povrchu naší přirozené
družice spolu s měnící se fází. Můžeme
tak studovat vždy jiné detaily přivrácené
strany. S výjimkou novu, kdy není vidět
nic, a úplňku, kdy jsou smazány všechny
kontury, pozorujte o sto šest. Ničemu
jinému se stejně věnovat nelze, světlo
odražené od Měsíce spolehlivě zničí
temnou noc.
Pěkné léto a dostatek příležitostí k
pozorování!
Jirka Luska

Lánský den plný her
Připravujeme na sobotu 16. 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 a
jarmark a dobré občerstvení.
Výtěžek z dětského dne věnujeme na
úpravy a vylepšení dětského oddělení v
lánské knihovně.
Jana Drastilová,
občanské sdružení Naše Lány

Prázdninový provoz Domeèku
16. 7.-18. 7 úterý a středa 9 - 12 a 14 17 hodin, čtvrtek 9 - 12
hodin.
20. 8.-22. 8. úterý, středa a čtvrtek
pouze 9 - 12 hodin.
27. 8.-29. 8. úterý, středa a čtvrtek
pouze 9 - 12 hodin.
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Májová veselice 2013
Každoročně v měsíci květnu pořádá
Obec baráčnická Lány a Vašírov za
spolupráce místních hasičů a kulturní
komise Májovou veselici; ani letos tomu
nebylo jinak. A tak jsme se sešli již
popáté 25. května před restaurací
Narpa. Májové veselici předchází plno
příprav, především je třeba najít velký
smrk, který pracovníci Lesní správy
porazí a my jej zbavíme větví a kůry,
přivezou jej na náměstí a pomocí
techniky a hasičů jej postaví. Špička je
ozdobena barevnými stuhami a věncem.
Náměstí jsme pak zkrášlili ještě
mladými břízkami. Počasí nám letos
nepřálo, a tak hlídka, která v noci před
Májovou veselicí hlídá krále, aby ho
někdo z okolních vesnic neporazil, jak
tomu bylo dříve dobrým zvykem, asi
pěkně promrzla. Jistě se ale zahřívali
lahodnými moky z restaurace Narpa a
nasytili se guláškem, který byl připraven
na 21:00 hodinu. Všichni doufali, že se
počasí na sobotu umoudří a taneční
zábavu navštíví hodně lidí. Obec
baráčnická v čele s rychtářkou a
tetičkami v krojích vítaly v odpoledních
hodinách příchozí, kteří se i přes
nepřízeň počasí přišli pobavit. Jsme
rádi, že se nám daří alespoň trochu v
dnešní uspěchané době připomínat
některé z tradic, které se zde udržují již
po několik generací. Snad nám příští rok
počasí vyjde na výbornou a na staré
oslavy Májů dorazí více lidí, kteří se
chtějí bavit a potkávat se známými nejen
na ulici, ale i na společenských akcích.
Děkuji všem, kteří s přípravou Májové
veselice pomáhali a rozhodli se tak
rozvíjet staré tradice…
Petra Slunéčková,
Vlastenecko – dobročinná obec
baráčníků Lány -Vašírov

Prázdniny s hudbou
I během prázdnin bychom vás rádi
pozvali na dva večery s hudbou. V
sobotu 27. července a 31. srpna od 19:00
do 22:00 hodin přijďte na dobré pivo a
tanec před hospodu Narpa na hity 60. 90. let.
Těší se na Vás Ilona Víchová a Ivana
Píšová a skupina ViPiš

Lánské Muzeum vystavuje
poutavé fotograﬁe
Jany Jiráskové
Fo t o g r a f k a a s p o l u p r a c o v n i c e
Kladenského deníku Jana Jirásková z
Tuchlovic má od května výstavu v
Muzeu T. G. M. v Lánech. Představuje
na ní fotografie ze svých toulek Českým
středohořím. Výstavu můžete navštívit
až do 16. června.

ZE ŽIVOTA SPOLKÙ
Bogrács gulyás párty letos popáté
Předvečer májové veselice se již popáté stal časem
na podávání pořádného „kotlíkového“ guláše.
Také letos se jeho přípravy ujal jako hlavní kuchař
Ernest Kosár a tento gulášový mág s maďarskými
kořeny natěšený dav svých příznivců opět
nezklamal. O tom svědčí i fakt, že čtyřicetilitrový
kotlík, ve kterém se ohřívalo více než sto třicet
vydatných porcí gulášku, zel již před desátou
hodinou večerní prázdnotou a opozdilci si mohli
jen zoufat nad svou nedochvilností. Pro ty, kdo
preferují trochu ostřejší verzi této lahodné krmě,
měl šéfkuchař opět připravené speciální
vychytávky maďarské provenience, kterými si

mohli svou porci patřičně „nabrousit“. Po
takovém základu i pivečko lépe chutná, a tak není
divu, že i přes trochu chladnější počasí se nás
sešlo na náměstí před Narpou hodně a příjemně
jsme poseděli a poklábosili až do pozdní noční
hodiny. Ernestovi a jeho obětavému týmu
loupačů cibule, brambor a česneku a kráječů
masa patří dík a uznání za výborný guláš. A
všichni se již těšíme na další ročník této stále
populárnější gulášové párty. Na shledanou za
rok!
Karel Pleiner,
sdružení Společně pro Lány a Vašírov

Setkání Fiat Multipla klubu na evropské úrovni
Ve dnech 17. - 19. 5. 2013 uspořádalo naše
sdružení již 15. setkání Fiat Multipla klubu ČR.
To t o s e t k á n í p r o b ě h l o v
malebném prostředí Českého
ráje za účasti českých,
slovenských, polských a
německých posádek. Doposud
se nepodařilo nikomu
zorganizovat setkání s tak
rozsáhlou evropskou účastí.
Chtěli bychom touto cestou
poděkovat všem příznivcům a

partnerům, kteří dlouhodobě podporují náš klub.
Rád bych poděkoval jménem hlavního
organizátora všem partnerům 15. setkání.
Především Pivovaru Rohozec,
šperkům Stefany, společnosti
Fiat Česká republika a Fiat
People, Auto Plesl a dalším. Více
informací o celé akci najdete na
webových stránkách našeho
klubu www.multiplaklub.cz
Václav Burger,
předseda FMK ČR o. s.

Nadaèní fond mìní postavení zdravotnì postižených
na trhu práce - Pøedsudky vùèi osobám zdravotnì postiženým
V České republice dnes žije přibližně jeden milion
osob se zdravotním postižením, tedy 10 procent
populace. Zaměstnání přitom většina shání
marně. Firmy a organizace raději odvedou do
státní pokladny statisíce na pokutách, než aby
daly například kratším úvazkem šanci pracovat
ženě po rakovině prsu, člověku s roztroušenou
sklerózou či Crohnovou nemocí.
Společnost si nejčastěji pod pojmem postižená
osoba představí vozíčkáře. Viditelná postižení
však mezi celou skupinou zdravotně postižených
osob tvoří velmi malé procento.
Již sedmým rokem funguje v České republice
Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se
zdravotním postižením (NFOZP). V jeho čele
stojí Hana Potměšilová, která popisuje, čeho je
zapotřebí, aby se situace na trhu práce pro osoby
se zdravotním postižením zlepšila: „Potřebujeme
vzdělané personalisty, podnikatele a manažery,
kteří budou dobře znát základy legislativy. A
hlavně poznají při různých setkáních, školeních,
vzdělávacích projektech příběhy lidí se zdravotním
postižením, kteří pracují na manažerských
pozicích. Lépe tak pochopí, kdo to vlastně člověk se
zdravotním postižením je.“ Nadační fond má za
sebou řadu úspěšných kampaní. Mezi ně patří i
kampaň No a co?!, která jako první upozorňovala
veřejnost na kvalitní práci osob se zdravotním
postižením a s tím související ochrannou známku

Práce postižených. Na stránkách
www.pracepostizenych.cz lze nalézt řadu výrobků označených touto známkou, které zhotovily
osoby se zdravotním postižením a jejichž
zakoupením jsou podpořeni i jejich zaměstnavatelé. Jedním z velmi důležitých projektů
nadačního fondu je sekce Práce OZP a poradny na
portálu Prace.cz, které odborně zaštiťuje. V
současné době nadační fond spustil projekt Start
bez překážek, který se snaží řešit problémy
vysokoškoláků se zdravotním postižením.
Proč zaměstnat osobu se zdravotním
postižením?
Firmy s více než 25 zaměstnanci, které
nezaměstnávají OZP, musejí buď platit
stotisícové odvody do státního rozpočtu za to, že
postižené osoby nezaměstnávají, nebo mohou
využít tzv. náhradního plnění. Zaměstnávání
osob se zdravotním postižením se tak
zaměstnavateli může vyplatit i z ekonomického
pohledu. Nejenom, že firma získá pracovitého a
kvalifikovaného člověka a nemusí platit státu, ale
zároveň je zde řada daňových výhod. Skutečným
zaměstnáním člověka s postižením lze ušetřit až
270 000 korun. O činnosti a projektech
nadačního fondu, ale také o současné legislativě
se více dozvíte na www.nfozp.cz.
Lucie Vurbsová, Nadační fond pro podporu
zaměstnávání osob se zdravotním postižením
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Z HISTORIE NAŠÍ OBCE
Patníky v lese
Věřte nebo nevěřte, nejen u silnice, ale i v lese
narazíte na patník. Funkce patníku při cestě je
každému jasná, patník uprostřed lesa však
zdánlivě postrádá logiku umístění. Ale to jen na
první pohled.
Pokud je jisté, že tudy nikdy nevedla cesta, nabízí
se dva hlavní důvody – trigonometrické
(zeměměřičské) body a hraniční (mezní)
kameny. Ale na Lánech, v lese v okolí Ameriky,
Švábovny, Antoníčka, Jezevčin a Pivovaru, zbývá
ještě jedna důležitá možnost. Může jít o vyznačení
přidělených dobývacích prostorů lánských šachet
(malodolů, dukel) z předminulého století.
Takové kameny jsou zhotoveny z pískovce a jsou
opatřeny letopočtem (vytýčení důlního pole) a
hornickým symbolem – zkříženými kladívky
(fajslíky). Fotografii takového patníku, pro Vaši
představu, uvádím u tohoto článku.
Dobývací prostory (postaru důlní míry) včetně
práva těžby přidělovaly jednotlivým žadatelům o
dobývání Substituce horních soudů (obdoba
dnešních báňských úřadů) z toho důvodu, aby si
sousedé takzvaně nelezli do zelí. Určily hranici
prostoru, kde žadatelé těžit mohli, za ní už ne.
Důlní míry nesly krásná jména, která se někdy
kryla s názvy tamních dolů (např. Šebastián),
jindy ne (např. Adalbert).
Dnešní dobývací prostory jsou složité
mnohoúhelníkovité útvary, dřívější praxe byla
daleko jednodušší. Nejmenší jednotkou byl
kutací kruh o poloměru 425 m, v jehož centru stál
právě náš mezník. Složitější tvary vznikaly
slučováním těchto kruhů do požadovaných
obrazců. Novější vytyčování pak bylo pozměněno
na standardní obdélníky (tam byly už patníky
čtyři).

Protože v okolí každého takového patníku je jasně
definováno poddolované území, je důležité
takovými kameny nehýbat, nepřemisťovat je a
ohlásit je k zaměření, aby bylo možno zpětně určit
hranice území, kde může dojít k terénním
propadům. Pokud tedy takový patník s kladívky
naleznete, dejte o něm, prosím, vědět na e-mail
adresu: lanske.doly@seznam.cz.
Na závěr prosba:
V minulosti se nalezené dolové kameny
shromažďovaly před hotelem Hubertus. Bylo jich
tam instalováno několik, včetně velikého
pískovcového kvádru, který sloužil jako
fundament parního stroje na Františkánské pile
při silnici na Ploskov. Výstavku snad zaštiťoval
bývalý kronikář pan Jelínek. Při tragicky
ukončené rekonstrukci Hubertusu se však
pískovcové mezníky s hornickými kladívky
ztratily neznámo kam.
Nevíte, kam se mohly podít? Kde skončily, kde se
nachází? Pokud znáte odpověď na mé otázky
napište prosím na e-mail:
lanske.doly@seznam.cz
Karel Kestner

Výstražné pásky v lese
Při svých procházkách do přilehlých lánských
lesů můžete mezi stromy narazit na červenobílé
výstražné pásky ohraničující jakési prohlubně či
dolíky uprostřed kopečků. Co to je, k čemu to
slouží? Na Vaše otázky přináším odpověď.
Výrazné vytyčovací pásky ohraničují totiž území,
které je potenciálně rizikové z důvodu možného
propadu do vytěžených prostor uhelných
malodolů (dukel) z minulého a předminulého
století. Svislé (někdy i dvě sousední) šachtice o
obdélníkovém průřezu zhruba 1 x 2 metry byly
paženy toliko dřevem a dosahovaly hloubky až
několika desítek metrů.
V místě dosažené uhelné sloje o mocnosti
necelého metru byla báze vyrubána v okolí i
několika desítek metrů a poté byl malodůl
opuštěn. V lepším případě se do ústí opouštěné
jámy naházelo pár for hlušiny a šlo se hloubit o
kus dál. V horším případě se přes otvor položilo
několik fošen. Mechanizace v osmnáctém a
devatenáctém století nebyla, tak to našim
pradědům nemějte za zlé.

Problém je ten, že o více než stovce (!) jam na
území katastru obce Lány nevíme nic bližšího. A
opatrnosti nikdy nezbývá, zvláště pokud vidíme
některé sekundární propady na identifikovaných
malodolech. Ústí jámy František se propadlo v
poslední době o více než tři metry.
Proto prosím - respektujte vytýčená
ohraničení a pásky neničte.
V některém z budoucích článků si vysvětlíme, jak
takové jevy vznikají a co je jejich příčinou. Zatím
Vás ale uklidním, pravděpodobnost velkého
propadu, podobného jako na Motolce u Nového
Domu (šachtice propadlé o šest metrů) je
minimální. Stáří důlních děl, menší míra
pulsování úrovně podzemních vod i kořenové
systémy okolo rostoucích stromů jsou
dostatečným inhibitorem.
Karel Kestner

Domeček je přátelské místo pro celou
rodinu. Slouží k setkávání a trávení
volného času rodičů s dětmi. Pokud si z
programu nevyberete, můžete si jen hrát
v prostorné herně. Najdete nás v lánské
sokolovně.
Program
úterý
 08:00 – 09:00 Individuální
poradenství – koučování;
středa
 08:00 – 09:00 Tradiční jóga pro
dospělé;
 9:30 – 10:00 Zpívánkové
dopoledne pro děti s rodiči;
 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.
 KOUČOVÁNÍ ZDARMA. Nevíte si
rady s životem? Osobní kouč Vám
pomůže. Využijte naši službu pro
širokou veřejnost. Koučování
probíhá v místě a čase, které Vám
vyhovují. Kouč podpoří Váš osobní
rozvoj. Téma určujete Vy (např.
profesní růst, změna zaměstnání,
rodinný život). Při koučování v
Domečku je ve vyhrazeném čase
zajištěno hlídání vašich dětí zdarma.
Objednávky a dotazy:
pavla.fiserova@gmail.com nebo
775 011 262.
 Beseda Logopedická péče se
uskuteční v úterý 18. června
dopoledne v Domečku s Mgr. Danou
Š á l o v o u a M g r. H e d v i k o u
Satranskou (klinický logoped).
Otevírací doba: úterý a středa 9-12 a 1417 hodin, čtvrtek 9-12 hodin.
Podrobný program a ceník najdete na
www.naselany.cz.
 20. 8. a 21. 8. Přijďte nám pomoci s
novou výzdobou stěn v Domečku.
Budeme malovat nové pohádkové
postavičky na stěny. Děti vezměte s
sebou!
 Od září bude v Domečku normální
otevírací doba. Bližší informace o
kurzech a kroužcích a o zářijovém
programu najdete na internetových
stránkách sdružení v druhé polovině
srpna.
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Lánští volejbalisté obhájili
zlato v AVL Volley
Loni na podzim začal 5. ročník
v o l e j b a l o v é l i g y A V L Vo l l e y.
Pořadatelem je volejbalový oddíl TJ
Sokol Lány. Systém soutěže, které se
účastní amatérská smíšená družstva,
spočívá v odehrání dvou kol vzájemných
zápasů každý s každým. Liga se dohrává
vždy na jaře a je zakončena závěrečným
turnajem. Pátého ročníku se účastnila
družstva z Lán, Tuchlovic, Rakovníka,
Kněževsi u Prahy a Stochova. Při
vyrovnaných bojích v celé soutěži
kralovalo první příčce tabulky
rakovnické družstvo. V posledních dvou
zápasech však dokázali lánští vybojovat
cenná vítězství a obhájili tak zlato z
minulého ročníku.
Martin Zelenka

Sokol o prázdninách




Všechny pohybu lačné ženy budou
mít o prázdninách opět možnost
pokračovat ve cvičení. Cvičební
hodiny po celou dobu prázdnin
budou v úterý od 20:00 hodin s
cvičitelkami Janou a Míšou.
Odbor všestrannosti zve ženy i
příznivce na posezení k závěru
cvičebního roku 2012-2013.
Uskuteční se v pátek 21. června v
kavárně Fontána.

SPORTOVNÍ DÌNÍ V LÁNECH
Olympiáda dìtí a mládeže – 4. roèník
Místo konání: areál TJ Sokol Lány
Pořadatel: ZŠ Ch. G. Masarykové
Lány pod záštitou Obce Lány
Termín: 18. – 20. 6. 2013; vždy od
8:00 do 13:00 hodin

Bìh vítìzství po jedenaètyøicáté
Asi je organizační výbor Běhu někde moc dobře
zapsán, protože jsme opět měli štěstí a báječně
vyšlo počasí! Den předem i po závodě pršelo, ale
to dopoledne bylo docela příjemně, chvílemi
sluníčko pěkně pálilo. Přesto se asi nestálost
počasí trochu na účasti podepsala, tolik
závodníků jako vloni jsme neměli.
Celkem se závodu zúčastnilo 390 běžců v
závodních kategoriích a 195 borců v Běhu pro
zdraví, což je celkem 585 aktivních účastníků.
Dětských závodníků ve věku od dvou do čtrnácti
let bylo 230, lánských želízek v ohni jsme měli
šedesát sedm, ale umístění dosáhli jen tři. Eva
Chalupová v kategorii nejmenších dívek byla
druhá, Adam Hořejší se spolu s Floriánem
Ketmanem z Rakovníka na trati 200 m dělil o třetí
místo a Lukáš Dolák v kategorii hochů
narozených v letech 2001 – 2002 získal bronz.
Blahopřejeme jim!
V dospělých kategoriích závodilo 160 běžců, z
toho jen 9 bylo z naší obce. Letos překvapily ženy,
jichž běželo ve čtyřech kategoriích celkem
padesát jedna a pět z nich bylo z Lán!
Nejpočetněji byla letos zastoupena kategorie
devítiletých až desítiletých dívek (těch běželo 38)
a mužů ve věku 40 až 49 let (těch běželo 33).
V Běhu pro zdraví bylo 59 Láňáků a Láňaček. Ani
letos nezklamali lánští hokejisté, kteří běželi ve
svých dresech, a spolu s nimi i Barbora Ladrová.

Memoriál bratrù Slánièkových v nohejbalu
Za deštivého počasí a na silně kluzkém
povrchu sportovního areálu TJ Sokol proběhl
první ročník Memoriálu bratrů Sláničkových
v nohejbalu trojic. Dne 11. 5. 2013 se v 8.00
hod. hlásilo do boje třináct týmů z Lán i z
jejich širšího okolí. Týmy do skupin
vlastnoručně vylosoval Pavel Slánička mladší
a po pietní minutě ticha za loni zesnulou
legendu lánského sportu Pavla Sláničku
staršího byl turnaj zahájen.
Z jedné pětičlenné a dvou čtyřčlenných
skupin (v nichž hrál každý s každým)

Přijďte nám fandit!
(18. 6. 2013 - 8.00 slavnostní zahájení, sportují
žáci 1. stupně; 19. 6. 2013 sportují žáci 2. stupně;
20. 6. 2013 sportují žáci 2. stupně, 12.15 –
zakončení, vyhlášení absolutních vítězů)

postoupilo do vyřazovacích klání osm nejlepších
celků, mezi nimi i domácí tým Starostové. Ten po
urputném boji své čtvrtfinále prohrál s pozdějším
finalistou (Sasáci), ale v turnaji se rozhodně
neztratil. Všechna družstva z elitní osmičky, přes
velmi náročné podmínky, předváděla vynikající
nohejbal, nejlepší čtyři týmy pak často strhávaly
přihlížející k potlesku na otevřené scéně, když k
vidění byly nejen vysoké drtivé smeče, ale i
odvážné bloky, obětavé zákroky i chytré falšované
kopy. Gradující turnaj výborně odřídili rozhodčí
Antonín Bechyně, Zdeněk Markup a Stanislav

Vylosovaným výhercem Běhu se stala Jana
Melicharová z Koněprus.
Nejstarším účastníkem závodů byl vyhlášen Josef
Hlusička z Ligy 100 Praha, narozený v roce 1938.
Nejrychlejším běžcem na trati 7500 m se stal Jan
Boček z Loko Beroun, který tuto trať zaběhl za
24:48 min.
Závody letos poctil svou účastí kancléř prezidenta
republiky pan Vratislav Mynář. Velmi vřele byla
všemi přítomnými přivítána paní Livie Klausová,
která vloni slíbila svoji účast a slib opravdu
dodržela.
Organizační výbor Běhu děkuje všem sponzorům
za finanční a věcné dary.
Václava Nováková

Anglický denní letní
tábor
v Lánech - pro děti ve věku od 6 –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
Šimůnek, kterým patří veliký dík.
Pořadí v turnaji:
1.Tintítka Stochov, 2. Sasáci, 3. Janov, 4. Sešlost,
5. Hrozba, 6. Vejprask, 7. Stochov, 8. Starostové,
9. - 10. Vašírov, Hezouni, 11. - 13. Rakety, Drsoni,
Pardálové.
Poděkování patří též Obci Lány, restauraci Narpa
a TJ Sokol v Lánech za věcné ceny a pomoc při
organizaci.
Mgr. Milan Dvořák
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