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Úvodník

Den s T. G. M.

Když jsem si v lednovém úvodníku lehce
povzdychl nad děním na naší politické
scéně, nemohl jsem ještě tušit, co se
odehraje v několika následujících týdnech
pár set kilometrů východně od nás. Pak už
jsem jen nevěřícně sledoval dění na
Ukrajině, hrdinský odpor lidí v Kyjevě,
řady zraněných a mrtvých. Poté, co
prezident Janukovyč uprchl, jsme všichni s
úžasem kroutili hlavami nad luxusem,
hodným královny ze Sáby, v němž si žil.
Nad luxusem, který došel až k
odpadkovým košům z pravého zlata.
Vždycky si znovu kladu otázku: Proč? Co
může vést člověka k tak nesmyslné
demonstraci svého bohatství? Takový
způsob uvažování je vpravdě východní
(vzpomeňme na zlaté zuby ruských
mafiánů) a, jak nám ukrajinský prezident
předvedl, je spojen i s východním způsobem
vládnutí, který se ve jménu udržení u moci
nezastaví ani před pěknou řádkou mrtvol.
Proto nejsem přehnaně optimistický ani
teď, kdy se zdá, že to nejhorší mají na
Ukrajině za sebou. Nemyslím si, že by se
východní způsob uvažování jen tak den ze
dne změnil, Ukrajina šťastně vstoupí do
Evropské unie a pak už se všichni budou
mít jak Pánbů ve Frankrajchu. Zdaleka
není jasné ani to, "kdo je kdo", co se týče
ukrajinské politické scény, jestli náhodou
jen jedna mafiánská klika nevystřídá u
moci druhou, a už vůbec nikdo neví, co
udělá další východní říše, Rusko.
V tomto kontextu naše české problémy
působí spíše legračně. Jak by si asi řekl
obyvatel Ukrajiny - vaše starosti bych chtěl
mít. Přesto, nebo možná právě proto,
bychom neměli na své malé politické
starosti rezignovat. Svoboda je věc křehká
a přijít o ni lze velice nenápadně. Tu se
změní pár paragrafů, vymění pár lidí, zruší
nějaká ta instituce, a než se člověk naděje,
najednou zjistí, že mu začíná být poněkud
těsno a hůře se mu dýchá ...
A tak, když se rozčilujeme nad politickými
poměry u nás, neměli bychom nikdy
zapomínat ani na to, že nám v parlamentu
o morálce stále ještě káže bývalý agent StB
Falmer, že jsou tam politici, kteří mají za
vzor Klementa Gottwalda a kteří si myslí,
že Milada Horáková byla jen po zásluze
potrestána. A že je stále ještě volí skoro
pětina občanů této země.
Karel Pleiner

Srdečně Vás zveme na tradiční akci Den s T. G. M.,
která se v Muzeu T. G. Masaryka v Lánech
každoročně koná o víkendu nejbližším dni výročí
narození prvního československého prezidenta
T. G. Masaryka. Letos to bude v sobotu 8. března
2014.
Stejně jako loni, i letos proběhne v Muzeu T. G.
Masaryka v Lánech ochutnávka oblíbených jídel
T. G. Masaryka. Masarykovo nejoblíbenější jídlo,
švestkové knedlíky, bude přímo v muzeu
připravovat kuchařský mistr Jaroslav Vašák
podle dobového tradičního receptu.

Ve 13.00 hodin proběhne pietní akt u jezdecké
sochy T. G. Masaryka, při kterém vystoupí lánský
smíšený sbor Chorus Laneum a ve 13:30 hodin
bude v muzeu slavnostně otevřena výstava s
názvem T. G. Masaryk a gastronomie.
Od 15:00 hodin proběhne v muzeu koncert
klasické hudby, kde vystoupí Monika Růžková
na housle, Petra Malíšková na violoncello a Hana
Louženská na klavír.
Srdečně Vás zveme
Barbora Bednářová Šafránková, vedoucí pobočky
Muzeum T. G. Masaryka v Lánech

Pøíspìvky pro spolky 2014
V pondělí 24. února se uskutečnila schůzka
představitelů spolků a sdružení v Muzeu T. G. M.
v Lánech. Vyúčtování loňských dotací spolky
doložily do konce měsíce ledna letošního roku. Ke
kontrole převzala doklady kontrolní skupina,
která pracuje ve složení Alena Hlavsová, Věra
Svobodová a Hana Mésárošová. Zmíněné dámy
zkontrolovaly doklady, které jsou vázány na akce
schválené v příspěvkové smlouvě. Dá se říci, že
spolky přistupují k této činnosti zodpovědně a že
poskytované částky jsou účelně využité. Na
schůzce seznámil místostarosta JUDr. Ernest

Kosár zástupce spolků se závěrem kontroly a na
místě s jednotlivými zástupci probral drobné
nedostatky, které se při kontrole našly.
Žádosti o dotaci pro rok 2014 je možno zasílat na
obec do 15. března 2014. Zastupitelé se jimi
budou zabývat na nejbližší pracovní poradě a
rozhodnou o výši dotací pro jednotlivé spolky na
rok 2014. Výplata finančních prostředků bude
možná po schválení na veřejném zasedání
zastupitelstva obce pravděpodobně v měsíci
květnu.
Alena Hlavsová

Zápis dìtí do Mateøské školy v Lánech
Mateřská škola Lány vyhlašuje zápis dětí pro
školní rok 2014/2015 ve dnech 27. a 28. března
2014.
Zápis bude probíhat od 10:00 do 16:00 hodin ve
třídě Soviček v přízemí mateřské školy. S sebou

vezměte rodný list dítěte a občanský průkaz
jednoho z rodičů.
Těšíme se na Vás.
Miluše Vaněčková, ředitelka,
a kolektiv učitelek z Mateřské školy Lány

Poplatek za svoz komunálního odpadu uhraïte do 15. bøezna
·
·

Částka 500,- Kč / 1 osoba / 1 rok
Hotově v kanceláři obecního úřadu vždy v
pondělí a ve středu 8:00-12:00, 13:00-17:00
hodin nebo bankovním převodem na účet obce
Lány: 622221/0100; uveďte variabilní

symbol 1340+čp. Vašeho domu (v případě
bezhotovostní úhrady si přijďte vyzvednout
známku na popelnici na obecní úřad s
dokladem o úhradě – postačí fotokopie
elektronického výpisu z Vašeho účtu).

Daòová kontrola
Ve dnech 23.1.2014-27.2.2014 provedl Finanční
úřad pro Středočeský kraj daňovou kontrolu obce
Lány v oblasti grantových řízení. Celkem byly
kontrolovány tři dotační tituly:
· Dotace na rekonstrukci a rozšíření kabin na
fotbalovém hřišti poskytnutá Ministerstvem
pro místní rozvoj
· Dotace na výstavbu chodníku Lány-Slovanka,
též z Ministerstva pro místní rozvoj
· Dotace ze Státního fondu životního prostředí

ČR na zateplení a snížení energetické
náročnosti budovy Základní školy
Ch. G. Masarykové Lány, prvního stupně.
Při kontrole podmínek pro přidělení dotace, na
základě jednotlivých rozhodnutí o poskytnutí
dotací, nebylo zjištěno porušení rozpočtové
kázně a daňový subjekt splnil všechny podmínky
kontrolované správcem daně.
Karel Sklenička
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Co se dìje na radnici
·

·

·

·
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Zastupitelé se zabývali doloženým
vyúčtováním dotací poskytnutých
spolkům v loňském roce.
Výsledky hospodaření za uplynulý
rok předložila ke schválení základní i
mateřská škola Lány. Základní škola
hospodařila v loňském roce s
přebytkem, který bude převeden do
rezervního fondu. Hospodaření
mateřské školy skončilo ve ztrátě.
Zastupitelstvo obce proto pověřilo
kontrolní komisi, aby zjistilo příčinu
tohoto záporného hospodářského
výsledku.
Starosta požádal Vodárny Kladno Mělník o aktualizovanou cenovou
nabídku na realizaci přečerpávací
stanice odpadních vod z Vašírova.
Místostarosta JUDr. Kosár sleduje
situaci okolo konkursu na majetek
firmy Lánská obora s.r.o. Správce
konkursní podstaty prodal poslední
nedokončený řadový dům, který byl
součástí konkursní podstaty. Soudce
obdržel písemný návrh obce Lány na
odkup pozemku pod komunikací v
ulici Březové.
Starosta informoval o nutnosti
zmodernizovat vybavení školní
kuchyně v souvislosti s rostoucím
počtem dětí v základní škole a se
zajišťováním obědů pro seniory.
Zastupitelé se shodli na potřebě
výměny jedné z dopadových ploch na
dětském hřišti (uprostřed
asfaltového oválu). Paní Jana
Drastilová nechala vypracovat
cenovou nabídku od firmy Tubeko na
pryžový povrch. Realizace proběhne
v jarních měsících.

Èeský statistický úøad bude
provádìt výbìrové šetøení
v domácnostech
V termínu od 22. února do 11. května
2014 bude provádět Český statistický
úřad v souladu se zákonem č. 89/1995
Sb. prostřednictvím speciálně
vyškolených tazatelů průzkum pro
výpočet ukazatelů peněžní a materiální
chudoby. Smyslem zjišťování je získávat
dlouhodobě srovnatelné údaje o
sociální a ekonomické situaci v celkem
32 evropských zemích.
Šetření se uskuteční na území celé
České republiky. Pracovníci, kteří
budou provádět průzkum, se prokážou
průkazem a příslušným pověřením. Ve
všech fázích zpracování je zaručena
anonymita zjištěných údajů a data
budou důsledně chráněna.
Ing. Monika Braunšveigová,
ředitelka Krajské správy ČSÚ

Poplatek za psa
Zaplatit můžete do 31. 3. 2014. Za jednoho psa a
jeden kalendářní rok je to částka 200,- Kč. Za
druhého a každého dalšího psa činí poplatek
300,-Kč. Poživatelé starobního, invalidního,
vdovského důchodu uhradí 100,- Kč za jednoho
psa a jeden rok, za dalšího psa 150,-Kč. Částku

můžete uhradit hotově v kanceláři obecního
úřadu vždy v pondělí a ve středu 8:00-12:00,
13:00-17:00 hodin nebo bankovním převodem
na účet obce Lány: 622221/0100; uveďte
variabilní symbol 1341+čp. Vašeho domu.

Poplatek za pronájem hrobového místa
Je splatný do 31. 3. 2014 na období následujících
pěti let. Částka je stanovena ve výši 520,- Kč za
jeden urnový hrob, ve výši 540,- za jednohrob a ve
výši 580,- Kč za dvojhrob. Platit můžete hotově v
kanceláři obecního úřadu vždy v pondělí a ve
středu 8.00-12.00, 13.00-17.00 hodin. Úhradu

lze provést i bankovním převodem na účet obce
Lány: 622221/0100 po podpisu smlouvy na
obecním úřadu. Při bankovním převodu uveďte
variabilní symbol (je uveden ve smlouvě o nájmu
hrobového místa).

Obecní knihovna zavedla elektronický výpùjèní systém
Pokud jste si v novém roce našli čas a zašli do
obecní knihovny, jistě vám neušlo, že se zde něco
změnilo. Nemám teď na mysli jen její vzhled, byť to
je změna velice příjemná. Od počátku roku 2014
jsme konečně i v naší knihovně přešli na
knihovnický program Clavius a zavedli
elektronický výpůjční systém.
Tomu předcházel více než půlrok intenzivní
práce. Nejprve bylo nutné převést celý knihovní
fond do počítačové databáze. To znamená, že do
elektronického katalogu bylo třeba zanést více
než desítku základních údajů o každé knize, tedy
údaje o díle, autorech, ilustrátorech,
překladatelích, vydání, vydavateli, edici a tak
dále. Zároveň zde je i základní informace o
obsahu knihy a hesla, podle nichž je možné knihu
vyhledat. Všechny tyto údaje si tak nyní bude
moci každý čtenář zobrazit na elektronickém
katalogizačním lístku. K tomu chybí uskutečnit
ještě poslední krok, a sice zpřístupnit tzv.
www.katalog. Na tom nyní pracuje náš
počítačový specialista Ing. Jan Novák. Potom si
budou moci čtenáři vyhledat tituly nejen na
počítači v knihovně, ale i ze svého počítače z
domova.
Při provádění elektronické katalogizace byly

knihy zároveň označeny čárovým kódem. Stejně
tak jsou v databázi zadáni i všichni čtenáři
knihovny, ti rovněž dostali svůj čárkový kód.
Vypůjčování knih se tím velmi zjednodušilo a
probíhá vlastně jen prostřednictvím čtečky
čárkových kódů. Systém dále umožňuje sledovat
informace o placení poplatků, s jeho pomocí lze
jednoduše zpracovávat statistické výstupy o
výpůjčkách, počtu čtenářů, další funkce
umožňují například rezervaci titulů, sledování
výpůjček, aby si čtenář omylem nepůjčoval znovu
již přečtenou knihu, a spoustu dalších
vychytávek. Velice se zjednoduší i zpracování
ročních výkazů.
Věřím, že po zacvičení se práce pro paní
knihovnici paní Machačovou velice zjednoduší. A
zároveň věřím i tomu, že pro čtenáře se využívání
elektronického katalogu stane příjemným
rozšířením služeb, které naše obecní knihovna
poskytuje.
V naší knihovně je momentálně téměř sedm tisíc
svazků, které navíc pravidelně doplňuje zhruba
tři sta knih z výměnného fondu kladenské
knihovny. Ty se obměňují po několika měsících.
Půjčovné na celý kalendářní rok je pro dospělé
40,- Kč, pro děti do patnácti let pak 20,- korun.
Karel Pleiner
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SPOLEÈENSKÁ RUBRIKA
Vydaøený maškarní bál v papuèích
Vyprodaný sál lánské sokolovny a hojná účast
tanečních párů v rozmanitých maskách a
převlecích ukázal první březnovou sobotu v
lánské sokolovně, že tenhle druh zábavy má v
Lánech své příznivce i mezi dospělými. Všichni se
dobře bavili díky kapele V pantoflích a skvělému
servisu restaurace Nové Allegro z Nového

Strašecí. Děkujeme všem partnerům, sponzorům
a návštěvníkům, že svou účastí podpořili
benefiční záměr akce a přispěli tak na dokončení
Hokejové síně v Lánech. Její otevření je
plánováno na měsíc duben letošního roku.
Ivana Píšová

Podìkování za rozlouèení
Děkuji všem kamarádům a známým za
květinové dary a poslední rozloučení s
panem Josefem Kouglem .
Děkuji všem, kteří s námi sdíleli smutek
a bolest nad ztrátou mého manžela a
tatínka.
Věra Kouglová, manželka,
a syn s rodinou

Burza knih

Vítězná maska - jamajský čtyřbob - přijela z ulice Pod Hřištěm

Zveme Vás na literární odpoledne do Muzea T. G. M.
Pro letošní osmý ročník Čtení pro celou rodinu
padla volba na českého básníka, romanopisce,
povídkáře a autora knih pro děti a mládež Eduarda Petišku. Nedělní odpoledne 23. března
bude věnováno tomuto autorovi více než
devadesáti titulů, které oslovují už pátou generaci
čtenářů. Žáci lánské školy pod vedením svých
pedagogů připravili pásmo poskládané ze
čtených úryvků a sami se představí v roli
moderátorů. Pásmo doplní zpěvem žáci Základní
umělecké školy ve Stochově z oddělení pěveckého
a mladší žáci z oddělení literárně – dramatického
připravují loutkové divadlo. Literární odpoledne
uzavřou symbolicky dospěláci, kteří budou číst z

knih E. Petišky všem přítomným dětem. To vše se
bude odehrávat od 14:00 hodin ve výstavní síni
lánského Muzea T. G. M.
V ostatních prostorách bývalého fürstenberského
špýcharu bude současně probíhat výstava
výtvarných prací dětí ze základní a mateřské školy
v Lánech, vyhlášení vítězů výtvarné soutěže,
výtvarná dílna pro děti a veřejná burza knih.
Zveme Vás srdečně 23. března 2014 od 14:00 do
17:00 hodin na literární odpoledne s Eduardem
Petiškou, výtvarnou dílnu, čtení z dobrých knih,
dobrou kávu nebo teplý čaj.
Martina Hořejší, spolek Naše Lány

Máte doma knihy, které jste dlouho
nevzali do ruky? Vaše knihovna by si
oddechla při vyřazení některých knih?
Darujte knihu do burzy!
Přijímáme všechny knihy v zachovalém
s t a v u . No v ě j š í k n i h y, z e j m é n a
encyklopedie a dětské knihy mají větší
šanci najít nového majitele.
Knihy, které chcete darovat do obecní
nebo školní knihovny přineste do lánské
pobočky Muzea T. G. M. již nyní nebo
nejpozději 22. března. Muzeum je
otevřeno denně mimo pondělí od 9:00
do 16:00 hodin. Pokud si knihu
nevyberou přímo knihovnice, bude s
Vaším souhlasem nabídnuta k prodeji a
výtěžek získá Základní škola v Lánech
na rozšíření svého knižního fondu.
Darujte knihu nebo si knihu přijďte
vybrat!
Děkujeme
spolek Naše Lány

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

Blahopøání
Koncem února oslavil pan Antonín Kindl krásné
životní jubileum. Přání přijal i od Sboru pro
občanské záležitosti při obecním úřadu v Lánech.
Vašírovský rodák, od roku 1968 lánský občan, byl
dlouhá léta předsedou Českého zahrádkářského
svazu Lány -Vašírov. Dokázal s týmem
zahrádkářů připravit květinové výstavy v lánské
sokolovně, které přivedly do obce množství
návštěvníků z širokého okolí. Určitý úsek života
vedl v obecním zastupitelstvu komisi zeleně.
Zahradničení, svému koníčku, se věnuje stále.
Jeho dům má v létě okna plná muškátů.
Přejeme hodně zdraví do dalších let!
Alena Hlavsová

Daně ∙ mzdy ∙ účetnictví
Zpracování daňových přiznání
Daň z příjmů, DPH a ostatní
Vedení účetnictví a daňové evidence
Personalistika a mzdy
Více na

www.danemzdyucetnictvi.cz
Ing. Lenka Hošková
U Lipky 364, Lány
info@danemzdyucetnictvi.cz

Mob. 732 630 981
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NEBE NAD LÁNY

ZE ŠKOLKY
Okénko do mateøské školy

Bøezen
S jarem končí ideální podmínky pro
sledování Jupitera vysoko v Blížencích.
Začněme tedy pozorovat jiného
plynného obra - Saturna. Září ve Vahách
nad jižním obzorem. Ač velikostně s
Jupiterem srovnatelný, patří do
kategorie „muší váha“. Je o polovinu
řidší. Dokonce má tak nízkou hustotu,
že mít velký bazén, Saturn by v něm
plaval!
Své prstence nám letos pyšně rozevírá
pro pohled shora. Při jejich studiu dalekohledem si vzpomeňte na následující:
1. Jsou to převážně samé sněhové koule.
Jako stádo rozkutálených sněhuláků
tam obíhají jejich hlavy, těla i malé ruce.
2. Díváte se na nejtenčí objekt ve
známém vesmíru. Být prstence velké
jako běžecká dráha na hřišti za
sokolovnou, museli bychom je vyrobit
jen z jedné vrstvy trojvrstvého toaletního
papíru!
3. Máme ohromné štěstí, že je zrovna
vidíme (nebo to byl něčí záměr?). V
porovnání s vesmírem mají totiž jepičí
životnost, jsou tu jen na sto milionů let.
U Saturna si všimněte malé hvězdičky.
Je to jeden z jeho měsíců – Titan. Díváme
se na něj z třicettisíckrát větší dálky než
na naši Lunu. Titan je o malinko větší
než Měsíc a má, na rozdíl od něj,
atmosféru i počasí. Dost možná i oceán
pod ledovým příkrovem. Jen tam sněží a
prší metan.
Jirka Luska

ZE SPORTU
Šachisté pilnì trénují
21. února proběhl v sokolovně v rámci
pravidelných tréninků bleskový turnaj v
šachu za účasti 8 hráčů. Vítězem se stal
Miroslav Koblic následován Viktorem
Přibylem. Třetí příčku obsadil Martin
Pucholt. Svůj další mistrovský turnaj v
regionální soutěži odehráli v neděli
2 .března.

Kosmetické služby
Ošetření českou kosmetikou Ryor.
Dlouhotrvající barvy na řasy a obočí.
Odstranění nežádoucích chloupků cukrovou
pastou Pandhy´s.
Parafínové zábaly dlaní a nohou.
Příjemné a relaxační prostředí.
www.kosmetika-horejsi.cz
Martina Hořejší
mob. +420 732 770 797

Lesní 498, Lány

Co se dìlo v únoru ve školce?
3. 2. zahájily děti ze třídy Sluníčka plavecký výcvik
ve škole Plaváček. Děti jezdí smluvním
autobusem každé pondělí (celkem 10 lekcí) do
bazénu v Tuchlovicích. Po příjezdu z prvního
plavání bylo na dětech vidět, že plavání si opravdu
užily a na další se velmi těší. Ostatním
kamarádům ze školky vyprávěly o tom, jak jsou
rozděleny do skupin vodních živočichů, jak je
teplá voda a jak to tam je prostě bezva!
5. 2. proběhla beseda pro budoucí prvňáčky a
jejich rodiče. Nejdříve předškoláci ukázali hru a
učení formou
M e t o d y
dobrého startu,
při kterých se
nenásilným
způsobem
připravují na
vstup do
základní školy.
P o t é
následovala
o d b o r n á
přednáška na
téma Školní
zralost, kterou
vedly paní
psycholožka a
speciální
pedagožka z
centra Slunce
ze Stochova.
Na z á v ě r s e
rodiče dozvěděli informace k zápisu do základní
školy od paní ředitelky Základní školy v Lánech
Mgr. Ivety Vrabcové a všechny potřebné informace k nástupu do první třídy od paní učitelky
z první třídy Mgr. Dany Balcerové.
6. 2. vyrazila třída Sluníček do Kladna do divadla
Lampion na pohádku O Nosáčovi. Děti zhlédly
nejen pěknou a výpravnou pohádku, ale mohly se
podívat i do zákulisí divadla. Vyzkoušely si
manipulaci s loutkou a podívaly se, jak to vypadá
za oponou.
7. 2. byli předškoláci ze třídy Sluníčka natěšeni na
zápis do základní školy, celý týden byl plný
očekávání a nedočkavosti, ale i trochy napětí.
Dětem se zápis ve škole líbil,
měly 5 stanovišť, na kterých
plnily různé úkoly. Doprovázeli
je starší kamarádi - školáci ZŠ a
samozřejmě měly velikou
podporu svých rodičů a
budoucích učitelů. Domů si děti
odnášely spoustu zážitků, o
které se poté s námi ve školce
rády podělily.
10. 2. proběhla v MŠ schůzka
rodičů, zástupců Sdružení
rodičů a přátel školy, s vedením
mateřské školy.
13. 2. se třída Kytiček proměnila

ve sportovní areál, kde se odehrály Školní zimní
olympijské hry. Všechny děti ze třídy Kytičky se
proměnily ve sportovce. Soutěžily ve slalomu na
lyžích a v hokeji. Pro umocnění sportovního
pocitu nechyběly ani tolik potřebné dresy a
ochranné helmy na hlavu. Z právě nesoutěžících
dětí se stali věrní fanoušci, kteří podporovali
závodníky pokřikem, hudebními nástroji i
máváním českými vlajkami. Slavnostní ukončení
se dělo za doprovodu české hymny. Zlaté medaile
se skvěly na hrudi všech sportovců.

Letošní zima nám sice moc nepřeje se sněhem,
přesto děti i tu trochu rády využívají ke svým
hrám, ale i k učení se novým dovednostem. Děti ze
třídy Sovičky vyzkoušely kouzlo bobování na
místní Kopanině, děti ze třídy Kytičky nám krásně
vyzdobily zahradu svým malováním do sněhu a
velikým sněhulákem. Všechny děti myslí i na
ptáčky v zimě a starají se, aby krmítka nikdy
nebyla prázdná.
V zámecké zahradě jsme tvořili ve sněhu
andělíčky, došlo i na koulovačku, pokusy o stavby
sněhuláka či na jiné aktivity typické pro zimní
období.
Kateřina Kratochvílová, Mateřská škola Lány
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· 6. 2. - Čtrnáct žáků 8. třídy vyjelo do Prahy

navštívit Českou národní banku, kde v rámci
výuky finanční gramotnosti navštívili výstavu
Lidé a peníze. Žáci zhlédli motivační film o
historii, významu a funkci ČNB a poté stálou
expozici instalovanou v původním bankovním
trezoru. Největším zážitkem bylo potěžkání si
cihly zlata, kterou ne všichni unesli. Zuzce
Štokrové se ve vědomostním kvízu podařilo
získat zajímavou knižní publikaci o výstavě.
· 7. 2. – k zápisu do 1. třídy pro školní rok
2014/2015 se dostavilo 27 dětí, 10 dívek a 17
chlapců, z toho rodiče pěti dětí zvažují odklad
školní docházky a jeden žák z důvodu
stěhování nastoupí do jiné školy.
· 13. 2. - Žáci 5. a 7. třídy vyrazili na speciální
program pro školy v rámci akce Festival vědy
pořádané Obchodním centrem Šestka spolu s
Přírodovědeckou fakultou. Čekalo je ale velké
zklamání, protože harmonogram aktivit
neodpovídal tomu, co bylo předem
nasmlouváno. Obě doprovázející učitelky
proto pružně zareagovaly a dětem
zprostředkovaly náhradní program v
n e d a l e k é m Pa m á t n í k u v L i d i c í c h .
Organizátoři oběma třídám nabídli náhradou
výukový program v odpovídající kvalitě
zrealizovat přímo ve škole.
· 14. 2. – Asi v týdenním předstihu se ve škole
objevily plakáty psané v anglickém i českém
jazyce vyzývající, aby žáci i dospělí přišli do
školy na sv. Valentýna oblečeni v červeném,
měli červenou svačinu a přinesli do školy doma
vyrobené valentýnky s přáním pro své
kamarády. Mezi druhostupňovými žáky
zároveň probíhala anketa o miss a sympaťáka
školy. Na výzvu slyšela většina žáků, pozadu
nezůstali ani dospěláci, kuchařky naší školní
jídelny se připojily pátečním červeným menu.
A tak jsme se v pátek všichni na sebe usmívali a
během velké přestávky se nám v tělocvičně
podařilo vytvořit velké červené živé srdce.
Příjemným zpestřením byl přednes
Shakespearovy básně v angličtině v podání

Anglický denní letní tábor
v Lánech, druhý ročník
pro děti ve věku od 5 –15 let
Bohatý program pro děti s rodilými
mluvčími z Velké Británie.
V případě zájmu či jakýchkoli dotazů
nás prosím kontaktujte na telefonu
605 259 929
nebo e-mailem na
anglictinaprakticky@gmail.com

·

·

·

·

·

Adély Samuelové a vyhlášení miss školy Terezy
Humešové a sympaťáka Vojtěcha Krále. Akci
podpořila i Cvrčovická pekárna a každý
účastník se tak mohl zakousnout do lineckého
srdce. Mnozí se ještě následně radovali při
čtení valentýnské pošty. Za nápad a organizaci
děkuji p. učitelce Kalové i dalším pomocníkům
z řad dětí i dospělých. Co na tom, že kdo byl v
červeném, byl chráněn před klasifikací, když
např. sedmička si písemku z matematiky
doslova vyprosila (zlomky jim totiž náramně
jdou :).
19. 2. – Za poznáním vyjeli do Prahy žáci 8. a 9.
třídy. Navštívili Židovské muzeum a
absolvovali interaktivní program cílený na
školní skupiny Hanin kufřík, jehož součástí
byla i diskuze s očitou svědkyní holocaustu.
21. 2. - Téměř šedesát dětí školní družiny se po
obědě obléklo do karnevalových masek, které
si daly dostaveníčko ve školní tělocvičně.
Kromě promenády a tance masek se v
tělocvičně odehrál i souboj čtyř družstev v
různých soutěžních disciplínách.
26. 2. – S vedením školy se sešla žákovská rada
a padlo konečné rozhodnutí, jak oslavíme
Mezinárodní den dětí. Na konci května vyjede
1. – 4. třída do zábavního parku Beckiland,
žáci 5. třídy zvolili samostatný třídní výlet a
žáci druhého stupně si právě volí
dvojkombinaci z nabídnutých aktivit - lanový
park, trampolínový park, aquapark a in-line
dráha, za kterými vyjedeme do Městského
sportovního areálu Sletiště Kladno.
V průběhu ledna a února byla ve škole
pořádána školní kola olympiád z českého
jazyka, anglického jazyka, dějepisu, zeměpisu
a matematické soutěže Pythagoriády, ve
kterých soutěžili žáci 2. stupně. V následných
okresních kolech se nejlépe umístily Barbora
Matějková (12. místo v Olympiádě z českého
jazyka) a Tereza Lagová (14. místo v
Olympiádě z anglického jazyka). Všem
žákům, kteří školu v okresních kolech
reprezentovali, i jejich učitelům děkuji za
přípravu.
V únoru proběhlo v 5. a 9. třídě testování žáků z
českého jazyka, matematiky a anglického
jazyka.
Iveta Vrabcová, ředitelka základní školy

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, oznamuje svým
zákazníkům, že opět prodává slepičky snáškových plemen
Lohmann hnědý, Tetra hnědá a Dominant - žíhaný, černý, modrý,
žlutý, kropenatý a bílý. Stáří: 15-20 týdnů. Cena 149 -185,- Kč/ ks
dle stáří. Neprodáváme malé kuřice, ale téměř dospělé slepičky
pouze našeho chovu!

Prodej se uskuteční:
· V neděli 9. března 2014
· V neděli 13. dubna 2014
Lány - u rybníka – 10:45 hodin
Při prodeji slepiček provádíme výkup králičích
kožek - cena 20,-/30,- Kč/ks.
Případné bližší informace: Po - Pá 9:00 – 16:00 hod,
Tel. 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840

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
· 1 0 : 0 0 – 1 0 : 3 0 Po h y b o v é
dopoledne pro chodící děti
s rodiči
středa
· 07:30 – 09:00 Tradiční jóga pro
dospělé
· 09:30 – 10:00 Zpívánkové
dopoledne pro děti s rodiči
· 14:00 – 15:00 Angličtina pro děti
čtvrtek
· 08:00 – 09:00 Angličtina pro
dospělé (začátečníci)
· 09:15 – 10:15 Angličtina pro
dospělé (pokročilí)
· 10:30 – 11:30 Angličtina pro
dospělé (mírně pokročilí)
· 10:00 – 10:30 Výtvarné
dopoledne pro děti s rodiči
· 12:30 – 14:00 Tradiční jóga pro
dospělé (volná místa)
· VAŘENÍ PODLE PĚTI
ELEMENTŮ je komplexní výživový
styl vycházející z tradiční čínské
medicíny. Beseda se společným
vařením a ochutnávkou se uskuteční
ve středu 19. března od 10:00 do
12:00 hodin. Vaříme: Zabijačkovou
polévku bez masa z fazolek adzuki.
· JAK SE VYROVNAT S
OPAKOVANOU NEMOCNOSTÍ
VE ŠKOLCE (prevence onemocnění
horních cest dýchacích; atopický
ekzém; alergie; astma; pomoc, když
dítě odmítá jíst ovoce a zeleninu).
Prezentace potravinových doplňků
společnosti LR Health a Beauty
Systems se uskuteční ve středu
26. března od 10:00 do 12:00 hodin.
· INFEKČNÍ ONEMOCNĚNÍ A
MOŽNOSTI JEJICH PREVENCE
(šíření infekčních nemocí, očkování
v ČR povinná a nepovinná; fakta a
mýty; případy z praxe). Beseda s
M g r. J a n o u Ti c h o u , v e d o u c í
protiepidemického oddělení Krajské
hygienické stanice Středočeského
kraje v Kladně, se uskuteční v úterý
8. dubna od 15:00 do 17:00 hodin.
Pozor, odpolední čas!
· JARNÍ BURZA OBLEČENÍ, hraček
a botiček se uskuteční v úterý
15. dubna od 9:00 do 12:00 hodin.
Rozdáváme úplně nová čísla,
kontaktujte Andreu Klimešovou –
mob. 604 894 402.
Podrobné informace najdete na
www.naselany.cz.
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KALENDÁØ AKCÍ V ROCE 2014
Přinášíme Vám letošní kalendář akcí na rok 2014, které plánují uspořádat lánské a vašírovské zájmové spolky, sdružení a sportovní organizace. Přehled akcí
bude průběžně nedílnou součástí každého měsíčního čísla obecních novin a v tuto chvíli je zveřejněn na internetových stránkách obce www.obec-lany.cz.
V letošním roce mohou spolky nově využít zaslání pozvánky na akci také prostřednictvím systému Mobisys na mobilní telefony registrovaných zájemců před
akcí samotnou.
Redakce Zpravodaje
Březen
Březen
8. 3.
15. 3
20. 3.
23. 3.
30. 3.
Duben
Duben
Duben
Duben
Duben
13. 4.
13. 4.
13. 4.
15. 4.
26. 4.
27. 4.
27. 4.
30. 4.
Duben
Květen
Květen
Květen
8. 5.
9., 10. 5.
17.5.
23. 5.
24. 5.
31. 5.
Červen
Červen
Červen
Červen
7. 6.
14. 6.
14. 6.
21. 6.
21. 6.
27. 6.

Jarní úklid veřejných prostranství (Náš Vašírov)
Den T. G. M. v Muzeu T. G. M. v Lánech, ve 13:00 zahájení pietním
aktem, vystoupí Chorus laneum
Turnaj veteránů ve stolním tenisu – Memoriál J. Skály (TJ Sokol)
Valná hromada TJ Sokol Lány (TJ Sokol)
Čtení pro celou rodinu, burza knih 14:00 – 17:00 hodin v Muzeu T.
G. M. (Naše Lány)
Krajský bodovací turnaj mladších žáků ve stolním tenise (TJ Sokol)
Úklid dětského hřiště v rámci Dne Země (Naše Lány)
Turistický výšlap s hůlkami NW nebo bez nich (TJ Sokol)
Zahájení turnaje v pétanque (TJ Sokol)
Turnaj Vašírovské koulení pétanque (Náš Vašírov)
Otevírání lánského mola v 10:00 hodin, Židovský rybník Lány (MK
Lány)
Velikonoční prodejní výstava (Muzeum TGM)
Finálový turnaj mládeže okresu Rakovník a Kladno ve stolním
tenise (TJ Sokol)
Jarní burza dětského oblečení 9:00 - 12:00 hodin v sokolovně (Naše
Lány)
Lánská jarní sobota, soutěž historických modelů poháněných
spalovacími motory, modelářské letiště Lány (MK Lány)
Krajský finálový turnaj dorostu ve stolním tenise (TJ Sokol)
Lánská jarní neděle, soutěž historických modelů poháněných
elektromotory, modelářské letiště Lány (MK Lány)
Pálení čarodějnic (Obec Lány, Modeláři, SDH TGM, Baráčníci)
Pálení čarodějnic (Náš Vašírov)
Prvomájová stopa - procházka po okolí (Náš Vašírov)
Vašírovský nohejbalový kop (Náš Vašírov)
Běh zámeckým parkem – 42. ročník (TJ Sokol, Obec Lány, ZŠ Lány)
Lánské aerovleky, polétání velkých modelů letadel elektro i
spalovacích, modelářské letiště Lány (MK Lány)
Turnaj minitenis – krajské přebory (TK Lány)
Bogrács gulyásc, náměstí Lány cca 20:00 hodin (Společně pro
Lány)
Staročeské máje (Baráčníci, Obec Lány)
Turnaj veteránů 35-59 let (TK Lány)
Školní akademie (ZŠ Lány)
Atletický den (ZŠ Lány)
Turnaj Vašírovský úsměvný volejbal (Náš Vašírov)
Dáme dětem křídla - představení modelářství a astronomie dětem i
jejich rodičům zábavnou formou, modelářské letiště (MK Lány)
Lánský den plný her (Naše Lány, Baráčníci, SDH TGM, Modeláři)
Lánská smeč – Memoriál J. Zelenkové ve volejbale (TJ Sokol)
Sportovní den s SK Lány na stadionu Vlastimila Švolby (SK Lány)
Turnaj Lany OPEN – přístupný lánským občanům (TK Lány)
Koncert u příležitosti 5. výročí od vzniku Chorus Laneum, zámecký
kostel v 18:00 hodin (Chorus Laneum)
Rocková Nakopanina (Obec Lány)

28. 6.
Červenec/Srpen
Červenec/srpen Prázdninové cvičení pro ženy v úterý od 20:00 hodin (TJ Sokol)
Červenec/srpen Lánský gulášfest - soutěž spolků ve vaření guláše (Obec Lány)
6. 7.
Koncert u kapličky ve Vašírově (Obec Lány)
5. - 6. 7.
Turnaj mladších žáků (TK Lány)
12. 7.
Turnaj veteránů 60+ (TK Lány)
26. - 27. 7.
Turnaj dorostu (TK Lány)
12.,13. 7.
Lánské letní polétání, modelářské letiště Lány (MK Lány)
21. 7. – 25. 7.
Příměstský tábor v Domečku - cykloturistický (Naše Lány)
28. 7. – 1. 8.
Příměstský tábor v Domečku – cesta do pravěku (Naše Lány)
3. 8.
Turnaj minitenis (TK Lány)

9. 8.
16. 8.
23. 8.
31. 8.
Srpen
Září
Září
Září
1. 9.
6. - 7. 9.
7. 9.
7. 9.
13. 9.
13. 9.
13. 9.
14. 9.
20. 9.
20. 9.
20. - 21.9.
27. 9.
Říjen
Září/ Říjen
Říjen
Říjen
31. 10.
Listopad
Říjen/Listopad
2. 11.
23. 11.
29.11.
Prosinec
Prosinec
Prosinec
Prosinec
13. 12.
20. 12.
25.12.
26. 12.
27. 12.
30. 12.
31. 12.

Turnaj babytenis (TK Lány)
10. ročník The Honour & Prestige Tennis Cup Lany 2014 (TK
Lány)
Turnaj babytenis (TK Lány)
Turnaj minitenis(TK Lány)
Dětský den plný her aneb rozlučka s prázdninami (Náš Vašírov)
Vašírovský nohejbalový kop (Náš Vašírov)
Zahájení pravidelného cvičení a tréninků v sokolovně (TJ Sokol)
Probuď se, školo! (ZŠ Lány)
Turnaj starších žáků (TK Lány)
Lánská louže - 6. ročník soutěže v přesnosti a rychlosti vedení lodí,
Židovský rybník v Lánech (MK Lány)
Soutěž o Pohár modelů hasičských lodí - soutěž hasičských lodí,
Židovský rybník v Lánech (MK Lány)
Lánská podzimní sobota - soutěž historických modelů poháněných
spalovacími motory, modelářské letiště Lány, (MK Lány)
Lánské letní polétání - 9. výročí založení našeho klubu, modelářské
letiště Lány, (MK Lány)
Posvícenský turnaj – přístupný lánským občanům (TK Lány)
Lánská podzimní neděle - soutěž historických modelů poháněných
elektromotory, modelářské letiště Lány (MK Lány)
Večer na rejdě - plavby se slavnostně osvícenými modely lodí,
Židovský rybník (MK Lány)
Masarykova vatra, Kulinářský jarmark (Obec Lány, SDH TGM
Lány, Muzeum T. G. M.)
Turnaj mladších žákyň (TK Lány)
První lánské canticorum (Chorus Laneum, Obec Lány)
Létání s dráčky - drakiáda pro děti s táborákem, modelářské letiště
Lány (MK Lány, MŠ Lány)
Turistický výšlap s hůlkami NW nebo bez nich (TJ Sokol)
Podzimní úklid veřejných prostranství (Náš Vašírov)
Lampionový průvod 18:00 hodin, sraz u hřbitova (Naše Lány)
Uzavírání lánského nebe, modelářské letiště Lány (MK Lány
Zavírání lánského mola, Židovský rybník v Lánech (MK Lány)
Adventní prodejní výstava (Muzeum TGM)
Slavnostní rozsvěcení vánočního stromu, svěcení adventních
věnců (Obec Lány, Chorus Laneum)
Vánoční cvičení pro ženy s Míšou Kholovou (TJ Sokol)
Valná hromada SDH T. G. M.
Mikulášská nadílka Náš Vašírov)
Voňavý advent (Obec Lány)
Vánoční buchec – turnaj ve volejbale (TJ Sokol)
Vánoční koncert v kostele v Lánech (Obec Lány, Chorus Laneum)
Turnaj ve stolním tenise dospělých (TJ Sokol)
Turnaj ve stolním tenise pro děti (TJ Sokol)
Premiéra divadelního spolku Tyrš, předání ocenění Klobouk dolů
(TJ Sokol)
Silvestrovský turnaj ve stolním tenise (TJ Sokol)

Použité zkratky pořadatelů:
Baráčníci – Vlastenecko-dobročinná obec
baráčníků Lány – Vašírov
ČČK Lány – Český červený kříž, místní
skupina Lány
DS Tyrš – Divadelní spolek Tyrš
Chorus Laneum - smíšený pěvecký sbor
MK Lány – Modelářský klub Lány a okolí
MŠ Lány – Mateřská škola Lány
Muzeum T.G.M. – Muzeum TGM v Lánech

Narpa – Hospoda Narpa
Naše Lány – spolek Naše Lány
OÚ Lány – Obecní úřad Lány
SDH Lány – Sbor dobrovolných hasičů
T. G. Masaryka v Lánech
Sokol – TJ Sokol Lány

TK Lány – Tenisový klub Lány
ZŠ Lány – Základní škola Lány

Pokud není uveden termín akce, bude upřesněn pořadateli dodatečně.
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ZE ŽIVOTA SPOLKÙ
Masopust se vydaøil!
Předposlední únorovou sobotu procházel
Vašírovem masopustní průvod masek. Indiáni,
vodnice, hokejista, rybář, robot, voják, pirát a
mnoho dalších masek dospělých i dětí se sešlo Na
Vohrádce a za doprovodu harmonikáře
pokračovalo ulicemi, kolem bývalého rybníka,
hlavní silnicí ke kapličce a zpět. Zastávky u
rodinných domů byly na přání a harmonikář
zahrál oblíbené písničky.
Přestože byla akce připravená narychlo, počasí
účastníkům přálo a atmosféra byla vynikající. V
loňském roce se masopustní průvod uskutečnil
poprvé, a protože akce se i napoprvé vydařila, na
letošní výroční schůzi se sdružení Náš Vašírov
rozhodlo opakovat Masopust znovu.
Ostatní akce, které byly domluveny na výroční

Dìtem chybí pohyb
schůzi v lednu letošního roku, už budou probíhat
plánovaně. Tradiční Pálení čarodějnic u dětského
hřiště, Prvomájová stopa (odpolední procházka
po okolí s odborným výkladem lánského písmáka
Václava Vodvářky, který se cítí být stále
Vašírovákem). Poslední víkendovou sobotu v
srpnu bývá Loučení s prázdninami, odpolední
dětské soutěžení na volejbalovém hřišti a okolí, v
měsíci prosinci již tradiční Mikulášská nadílka.
Během roku si o sobotách chodí volejbaloví
nadšenci změřit své síly na hřiště, které si
vybudovali za přispění obce před třemi lety.
Některé společné výlety rodičů s dětmi si
domlouvají účastníci i během roku.
Ve Vašírově to žije! A to je dobře!
Alena Hlavsová

SPORTOVNÍ DÌNÍ V LÁNECH
Prezentace cvièení
V neděli 2. února v podvečer patřila sokolovna
opět pohybulačným ženám. Konala se totiž další
prezentace cvičení, abychom dokázaly, co
všechno a jak v lánském Sokole nabízíme. Začalo
se krátkým zdravotním cvičením s Vendulou
Novákovou, pořádně nás rozehřála Jana
Porcalová s aerobikem. Posilovací cvičení podle
metody Tracy Anderson ( nazvané Tělo jako

Madonna) uvedla Martina Moravcová a
třešničkou na dortu bylo cvičení s hostem – Evou
Pavlisovou, která vedla Body Balance a cvičení
Port de Bras. Všechny přítomné (a to nejen z Lán)
byly určitě spokojené a pochvalovaly si, jak
zajímavé a různorodé cvičení naše cvičitelky
nabízejí.

Seniorky v Lánech cvièí
Scházejí se pravidelně každé úterý v 9:00 hodin v
sokolovně s Vendulou Novákovou, aby i ony
protáhly a posílily svaly, rozhýbaly klouby, a když
nic jiného, tak aby určitě přišly na jiné myšlenky a
věnovaly se samy sobě. O tom, že jim cvičení dělá

SPORT

dobře, svědčí fakt, že se jich týdně schází třináct
až šestnáct!
Přijďte rozšířit naše řady!
Hana Majerová

V poslední době se hodně hovoří o
obezitě českých dětí, o jejich
nemotornosti, o jejich neochotě se
hýbat. Nový pan ministr školství
dokonce navrhuje zvýšit počet hodin
tělocviku na základních školách. Je to
řešení? Děti rozhodně pohyb potřebují
jako sůl, to potvrdí každý dětský lékař. A
hlavně všestranný pohyb, nejen
jednostranně zaměřenou pohybovou
činnost. I proto nás těší, že některé děti
samy chodí na víceúčelové hřiště za
sokolovnou a sportují zcela spontánně.
Přemýšlela jsem, jak je to u nás v
Lánech. Mají lánské děti dost nabídek –
možností, kde se pohybově vyřádit?
Myslím, že ano. Záleží jen na nich, ale
také na rodičích, kteří je ke sportu
povedou. Stačí si vybrat. Fotbal, tenis,
stolní tenis, odbíjená, sportovní hry ve
škole, cvičení dětí v Sokole, fyzičku si
trénují také mladí hasiči, …… Žáčky
letos nenašel snad jen hokejový oddíl –
možná kvůli finanční náročnosti,
možná pro špatné přírodní tréninkové
podmínky. Nevím. Ale je to škoda.
Vždyť lánský hokej má dlouholetou
tradici a právě tady začínalo několik
výrazných hokejových osobností!
A tak se obracím na rodiče s výzvou –
nenechte své děti jen vysedávat u
počítače, dopřejte jim více pohybu!
Václava Nováková

Cvièení pro dìti
Mámo, táto, babičko nebo dědo, pojďte
se mnou cvičit!
Víte, že TJ Sokol Lány nabízí rodičům s
dětmi od 2 do 6 let cvičení a hry s
kvalifikovanou cvičitelkou Barborou
Rovnou? Cvičení probíhá vždy v pondělí
do 16:00 hodin v lánské sokolovně. Za
jakých podmínek? Mít přezutí do
sokolovny a zaplatit buď roční členský a
oddílový příspěvek ve výši 200,- Kč za
dítě,nebo platit každou hodinu
cvičitelce 20,- Kč. Přijďte, těšíme se na
vás!
Václava Nováková

Zprávy o dìní v obci v mobilu
Aktivujte si informační systém
MOBISYS ve svém mobilním telefonu a
dozvíte se včas o aktuálních událostech
ve vaší obci. Služba je pro občany zcela
zdarma!Více informací najdete na –
www.obec-lany.cz nebo
www.mobisys.cz.
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SPORTOVNÍ DÌNÍ V LÁNECH

Lánská sokolovna v bøeznu
Kromě pravidelných tréninků a cvičení
Vám nabízíme:
· Sobotní cvičení pro ženy a dívky bude
8. , 22., a 29. března od 9:00 hodin.
· Sobota 15. března bude patřit v
sokolovně stolním tenistům, kteří zde
organizují další ročník turnaje
veteránů – Memoriál Jindry Skály.
· Krajský bodovací turnaj žáků ve
stolním tenise se uskuteční v neděli
30. března.
· 21. března prodejní akce firmy ALFA
Bruntál

Krátce ze Sokola
· TJ Sokol Lány měla k 31. prosinci 212

členů. Celkové výdaje TJ za rok 2013
činily bezmála půl milionu korun.
· V březnu skácíme na hřišti další dvě
lípy. Na podzim počítáme s výsadbou
nových pěti lip. Určité úpravy zeleně
plánujeme do nástupu jara udělat
také před sokolovnou.

Sokolové obdrželi Cenu
Pierra de Coubertina
Mezinárodní olympijský výbor udělil
České obci sokolské Cenu Pierra de
Coubertina za dlouholetou práci v
oblasti sportu i za šíření olympijské
myšlenky. Cenu převzala starostka ČOS
Hana Moučková na slavnostním
zasedání pléna ČOV v Rudolfově galerii
na Pražském hradě za přítomnosti
prezidenta republiky dne 16. ledna
2014.
Václava Nováková

Výsledky pøípravných zápasù
lánských fotbalistù:
Lánské družstvo zatím drží v přípravných zápasech neporazitelnost. Velmi
pěkný a bojovný výkon předvedli
fotbalisté proti Jenči (účastník B. třídy).
Odehrané zápasy:
Lány - Pavlíkov 4:1(4:0)
Branky : 2x Ambrož,Vejrážka,Dolák
Lány - Jeneč 1:0(1:0)
Branka : Milfait Filip
Lány - K. Žehrovice 1:1(1:0)
Branka : Reichel Michal
Zdeněk Kotulan, předseda SK Lány

Tøetí roèník LÁNSKÉ KOULE - soutìž pétanque je již za dveømi!
Vážení zájemci o sportovně společenskou hru
pétanque!
Na základě příznivého ohlasu předchozích dvou
ročníků připravujeme i v roce 2014 soutěž, kde si
mohou všichni zájemci poměřit své dovednosti ve
sportu, který si každoročně získává celosvětově
nové a nové příznivce. Zájemci se mohou na první
schůzce seznámit nejen s organizací turnaje, ale i
s velmi jednoduchými pravidly. Tato pravidla ve
zjednodušené formě mohou zhlédnout již nyní na
tabuli České asociace pétanque klubů (ČAPEK) u
pétanqueového hřiště v areálu sokolovny. Na
společném setkání v pátek 21. 3. 2013 v 16:30
hodin, přímo na hřišti pétanque, si rozlosujeme
jednotlivé hrací skupiny. Zde si také budou moci
všichni vyzkoušet hody, popř. vyslechnout rady a
doporučení. Věková kategorie nejmladších hráčů
je od 10 do 14 let, druhá od 14 do 110 let a opět se
bude soutěžit ve dvojicích. S ohledem na
předpokládaný velký zájem bude i tentokrát

hráno dvoukolově. K operativnímu domlouvání
zápasů je nezbytné ke svému jménu sdělit i
telefonní číslo, popřípadě e-mailovou adresu.
Tyto údaje pak všichni účastníci obdrží. Zájemci,
DVOJICE, se mohou přihlásit u Oldřicha Poláška
na tel. č. 608410832, nebo na e-mailové adrese
polasekol@seznam.cz nejpozději do 30. března
2014! Hrací koule si hráči mohou, stejně jako v
předchozích letech, vyzvednout v hospodě
Narpa, kde budou na nástěnce tabulky všech
skupin a tabulka rezervací hřiště. Tam si každý
dopíše do prázdné kolonky den a čas zápasu a tím
si zablokuje hřiště. Tabulky hráčů i další případné
pokyny a průběžné výsledky budou rovněž
zveřejňovány ve vitríně před sokolovnou. Za
příznivého počasí mohou klání vypuknout po
jarní údržbě hřiště, tedy v dubnu.
Přihlaste se, přijďte povzbuzovat a pobavit se,
těšíme se na Vás.
Oldřich Polášek

Ženský fotbal na Lánech
Na stadionu Vlastimila Švolby v Lánech se bude
od jarní části nově hrát i druhá liga žen,
zastoupená mužstvem FK Rakovník. Ženy na
našem stadionu sehrají čtyři mistrovská utkaní.
Zápasy se budou konat vždy v sobotu.
Rakovnické družstvo se momentálně nachází na

4. místě se ztrátou sedmi bodů na prvního - St. Lysou. Cílem družstva je umístění do
třetího místa v druhé nejvyšší soutěži u nás.
Budeme rádi, když přijdete fandit.
Zdeněk Kotulan, předseda SK Lány

Rozpis zápasù žen FK Rakovník
So 12.4. FK Rakovník – Krupka
So 26.4. FK Rakovník – St. Lysá

12:30 hod
13:00 hod

So 18.5. FK Rakovník – Dukla
So 31.5. FK Rakovník – Teplice

14:00 hod
14:00 hod

Rozpis domácích zápasù SK Lány A

Rozpis domácích zápasù SK Lány B

Ne 30.3.

SK Lány - Mšec

15:00

Ne 23.3.

SK Lány - Rynholec

15:00

Ne 13.4.

SK Lány - Pavlíkov

16:30

Ne 6.4.

SK Lány - Branov

16:30

Ne 27.4.

SK Lány - Sp. Lužná

17:00

Ne 20.4.

SK Lány - Srbeč

17:00

Ne 11.5.

SK Lány - Sýkořice

17:00

Ne 4.5.

SK Lány - Čistá

17:00

Ne 1.6.

SK Lány - Senomaty

17:00

Ne 18.5.

SK Lány - Chrášťany

17:00

Ne 15.6.

SK Lány - Jesenice

17:00

Ne 25.5.

SK Lány - Roztoky

17:00

Ne 8.6.

SK Lány - Lišany

17:00

Valná hromada TJ Sokol Lány
Valná hromada TJ Sokol Lány se bude konat ve čtvrtek 20. března od 18:30 hodin v sokolovně. Výbor
vyzývá své členy k účasti, uvítá ale i další příznivce TJ.
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