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Úvodník
Kruhový objezd u høbitova
Občané Lán a Vašírova jistě zaznamenali, že na podzim loňského roku došlo k
celkové úpravě středu kruhového
objezdu obchvatu obce Lány u hřbitova.
Byl zde osazen historický kámen se
znakem obce Lány. Hlavním důvodem
této úpravy byl i velmi nepěkný vzhled
tohoto kruhového objezdu.
Mimochodem, velice krásný článek o
této úpravě, včetně historických
souvislostí, napsal lánský písmák Václav
Vo d v á ř k a v l o ň s k é m ř í j n o v é m
Zpravodaji. Úpravy tohoto prostoru byly
provedeny na náklady obce a se
souhlasem majitele komunikace, což je
Středočeský kraj. Postupně chceme
upravit všechny kruháče na obchvatu,
protože žádnou parádu nedělají. Až
potud se zdá vše normální. A ejhle, ono
není. V březnu se ozvala Policie ČR s
požadavkem, aby byly provedeny ještě
další úpravy vnitřního prostoru
kruhového objezdu. Ty spočívají ve
výsadbě dvou zelených pruhů, které
přeruší plochu bílého kačírku. Důvodem
tohoto požadavku jsou stížnosti
některých řidičů, že pruh z bílého
kačírku, který zvýrazňuje prostor před
historickým kamenem, navádí řidiče k
tomu, aby jeli rovně, a ne po kruhovém
objezdu. Samozřejmě, že úpravy, které
nám Policie ČR nařídí, provedeme.
Zároveň se však musím zamyslet nad
úrovní řidičů, kteří si stěžovali. Jenom
pro připomenutí. Celkem jsou před
příjezdem na kruhový objezd čtyři
dopravní značky, které řidiče upozorňují
na blížící se kruhový objezd, další značka
s šipkou vyznačující směr je na
středovém pruhu přímo proti
komunikaci od Vašírova. No, a pokud
jedu od Vašírova ve svém pruhu a chtěl
bych pokračovat dále po kačírku, musel
bych nejdříve zatočit na kruhovém
objezdu doleva a teprve potom bych se na
něj dostal. A to už vůbec neuvažuji, že
asfalt je šedý a kačírek bílý. S takovým
řidičem, který by to dokázal, bych se na
silnici potkat nechtěl. Tímto se
omlouvám všem řidičům, kteří umí řídit
a znají pravidla silničního provozu.
Karel Sklenička

Pozvánka na veøejné zasedání
Zveme vás na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se koná ve středu 23. dubna 2014 od 18:00
hodin v restauraci Vašírovský dvůr.

Hospodaøení obce v roce 2013 bez výhrad
Koncem měsíce března 2014 bylo pracovnicemi
kontrolního odboru Středočeského krajského
úřadu provedeno přezkoumání hospodaření obce
Lány za rok 2013. Přezkoumání bylo provedeno
dle zákona č. 420/2004 Sb. o hospodaření
územních samosprávných celků. Rozpočet na
rok 2013 byl schválen jako vyrovnaný a plánoval
příjmy i výdaje ve výši 28 300 000,- Kč. Díky
získaným dotacím dosáhly skutečné příjmy výše

37 672 959,- Kč a výdaje částky 34 301 407,- Kč.
Hospodaření obce v roce 2013 tak skončilo
přebytkem ve výši 3 371 552,- Kč. Při
přezkoumání hospodaření obce nebylo shledáno
závad. Závěrečný účet obce se bude schvalovat na
příštím veřejném zasedání zastupitelstva obce
bez výhrad.
Karel Sklenička

Kontejnery na bioodpad
Na jarní biologicky rozložitelný bioodpad z
lánských a vašírovských zahrádek budou od
pátku 11. dubna do soboty 12. dubna 2014
přistaveny velkoobjemové kontejnery na
obvyklých stanovištích: parkoviště u lánského

hřbitova, parkoviště u rybníka, Lesní ulice u čp.
125, Vašírov u telefonní budky. Prosíme, odpad
vkládejte volně bez pytlů a jiných obalů!
Kontejnery budou v sobotu vyprázdněny.

Hokejová síò se otevøe veøejnosti
Už ve středu 16. dubna otevře poprvé zájemcům své
dveře první veřejná Hokejová síň slávy v České
republice. Bývalý lánský hokejista Josef Hošek si
tak splní sen a představí veřejnosti svou sbírku
medailí, dresů, fotografií, hokejek, bruslí a dalších
zajímavostí z hokejového světa.
Na lánském náměstí, v přízemí domu čp. 6, budou
tyto sběratelské skvosty k vidění ve stejnou
otevírací dobu, jakou má lánský zámecký park, tj.
ve středu a ve čtvrtek od 14:00 do 18:00 hodin a v
sobotu a v neděli od 9:00 do 17:00 hodin.
Muzeum představí předměty spojené se
jmény řady známých osobností, které
p r o s l a v i l y č e s k ý s p o r t . Po č í n a j e
Kladeňáky Pospíšilem, Kaberlem a jeho
syny, Proškem, Novým, Plekancem,
Paterou, Horešovským a dalšími, přes
přespolní Fardu, Klapáče, Holečka, bratry
Holíkovy, Gutta, až po jednoho z
nejslavnějších hráčů zámořské NHL,
Bobbyho Orra.
S realizací nápadu vytvořit sbírky a
následně muzeum Josefu Hoškovi nejvíce
pomohl jeho kamarád Eda Novák, který se
však se otevření muzea již nedočkal. Jeho
koutek bude ale výrazný, protože
dvojnásobný mistr světa a pětinásobný
mistr republiky věnoval Hoškovi mnoho
věcí ze své bohaté kariéry.

Lánský hokejový nadšenec počítá s tím, že každý
hráč bude mít v síni svoje místo, kde budou
představeny jeho trofeje a přehled kariéry. Ve
sbírce jsou předměty od třiceti bývalých
hokejistů, základ tvoří samozřejmě reprezentace.
Jsou tu zastoupeni slavní hokejisté od dob Gusty
Bubníka a Vladimíra Zábrodského až po
současnost.
Přijměte proto srdečné pozvání do Hokejové síně
slávy na středu 16. dubna od 16:00 hodin.
Martina Hořejší
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Díky mírné zimě se březnu v naplno
rozběhly jarní úklidové práce v obci.
Zatěžkávací zkouškou prošel nový
zametací vůz na čištění chodníků a
komunikací, který obec pořídila na
podzim loňského roku z dotace
Ministerstva životního prostředí.
Zametací vůz Bucher Schorling
CityCat 2020 uklidil všechny místní
komunikace v Lánech a ve Vašírově a
také obchvat.
Kontrolní komise prověřuje
hospodaření Mateřské školy v
Lánech v uplynulém roce, které
skončilo v deficitu 113.000,- Kč.
Zastupitelé si vyžádali podrobnou
analýzu vyúčtování. Bude pro ně
klíčová při rozhodování, zda pro
školní rok 2014/2015 rozšířit
kapacitu mateřské školy nad
současný stav 90 dětí. Ředitelka
mateřské školy Miluše Vaněčková
předložila návrh pronajmout si
zařízené prostory bývalého
soukromého dětského centra paní
Jarošové na dobu, kdy bude
přetrvávat zvýšený počet
neumístěných dětí z Lán a Vašírova.
Dalším důležitým faktorem pro
navýšení kapacity školky bude i
schválení mzdových prostředků ze
strany Krajského úřadu
Středočeského kraje pro nového
pedagoga.
Stavebním dozorem u připravované
rekonstrukce hasičské zbrojnice
bude Ing. Oldřich Novák.
Firma Tubeko v průběhu března
provedla výměnu jedné dopadové
plochy na dětském hřišti. K výměně
byla vybrána dopadová plocha
uprostřed asfaltového oválu.
Stávající kačírek byl odvezen a firma
položila pryžovou dlažbu.
Zastupitelka paní Hlavsová
předložila vyúčtování nákladů za rok
2013 od firmy ENES na dodávku
tepla do Domova s pečovatelskou
službou v Lánech. Navrhuje o
zvyšujících nákladech jednat s
dodavatelskou firmou. V letošním
roce bude rovněž zpracován projekt
na zateplení Domova s
pečovatelskou službou a podána
žádost o grant.
Zastupitelé zadali zpracování nového
projektu na přečerpávací kanalizaci z
Vašírova do Lán. Cena projektu bude
89.000,- Kč bez DPH.
Firma Zahrady vašich snů s.r.o.
parkové úpravy na kruhovém
objezdu, které nařídil dopravní
inspektorát Policie ČR z důvodů větší
bezpečnosti při dopravním provozu.
Cena úprav byla cca 10.000,- Kč.

Nebezpeèný odpad
Svoz nebezpečného odpadu bude proveden
17. května 2014. V Lánech bude sběrné místo na
náměstí u obecního úřadu od 7:50 do 8:30 hodin a
ve Vašírově v 8:40 do 9:15 hodin.
Své domácnosti můžete zbavit např. tohoto

odpadu: baterie všech druhů, oleje, plechovky od
barev, zářivky, výbojky, kyseliny, zásady, barvy,
ř e d i d l a , l e p i d l a , t e p l o m ě r y, p e s t i c i d y,
fotochemikálie, elektronický odpad, lednice,
čisticí prostředky.

Bude ve Vašírovì Domov seniorù?
Zastupitele navštívili na pracovní poradě 24.
března 2014 zástupci společnosti Senior Club
Praha s.r.o., kteří jim představili projekt Domov
pro seniory – Senior Club Praha, který by chtěli
vybudovat v prostorách Vašírovského dvora a v
přilehlých hospodářských prostorách. Jednalo by
se o soukromé zařízení poskytující pobytové
sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb. pro
občany České republiky a Evropské unie.
Uvažovaná kapacita Domova pro seniory by byla
90 lůžek, cílovou skupinou osob by byli mladší
senioři od 65 let a starší senioři od 85 let, ve
výjimečných případech i osoby mladší nebo
příjemci plného invalidního důchodu. Domov
bude přijímat osoby, které z důvodů změn svého
zdravotního stavu, úrovně soběstačnosti nebo
individuální sociální situace nemohou setrvávat v
domácím přirozeném prostředí. V případě volné
kapacity a zájmu bude zařízení poskytovat i
hospicová lůžka v režimu nestátního

zdravotnického zařízení. Součástí areálu budou
stáje pro koně, venkovní jízdárna a v plánech
společnosti je i krytá jezdecká hala. V případě
realizace projektu může vzniknout až 40
pracovních míst. Zástupci Senior Clubu se
zajímali o územní plán obce a možnosti, které by z
něj vyplývaly pro rozšíření stávajících obytných
budov Vašírovského dvora. Současně jednají s
majitelem panem Priehodou, který nemovitosti
nabízí k prodeji.
Zastupitelé obeznámili zástupce společnosti
Senior Club Praha s možnostmi právě
zpracovávaného územního plánu, neexistencí
veřejné kanalizace ve Vašírově a nutností dodržet
všechna platná nařízení a zákony. Přítomní se
shodli na vhodnosti představení záměru
vašírovským občanům. Proto bude dubnové
veřejné zasedání svoláno ve středu 23. dubna od
18:00 hodin do restaurace Vašírovský dvůr.
Karel Sklenička

Kulturní komise obce Lány a Vašírov
Vás spolu se Sborem dobrovolných hasičů a Modelářským klubem zve na tradiční

PÁLENÍ ÈARODÌJNIC.
Kdy: 30. dubna 2014

Kde: Letiště na Kopanině v Lánech

Program:
Akce pálení čarodějnic začne tradičně v 18:00 hodin vynášením čarodějnice na hranici ve
strašidelném průvodu od hasičské zbrojnice. Masky čarodějnic a jiných příšerek v hrůzostrašném
průvodu čeká sladká odměna. Na modelářském letišti bude připravena velká hranice k
slavnostnímu zapálení. Po celý večer bude hrát kladenská skupina Kupa. Občerstvení zajistí, stejně
jako v loňském roce, restaurace Allegro. Rodiny mohou opět využít možnosti stanování na letišti.
I letos bude pálení čarodějnic doprovázet soutěž ve výzdobě oken či předzahrádek v duchu
čarodějnic. Každý se může přidat, ozdobit své domy a zahrádky a soutěžit o nejšerednější, a tedy
nejkrásnější čarodějnici. Výsledky vyhlásíme večer při zapálení ohně.
Roman Havelka

Moje obec ve vašem mobilu
Zaregistrujte se v informačním systému
MOBISYS! Systém umožňuje občanům dostávat
aktuální informace z obce formou zpráv do svých
mobilních telefonů. Zprávy jsou zasílány
ZDARMA! Kromě výstražných zpráv jako např. o
odstávkách elektrické energie, plynu a zpráv
obecního charakteru může radnice také zasílat
zprávy s kulturní a sportovní tématikou. Více
i n f o r m a c í n a w w w. m o b i s y s . c z n e b o
www.obec–lany.cz.

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 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
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SPOLEÈENSKÁ RUBRIKA
Letos plánujeme Gulášfest i Živou kroniku Lán
Vážení přátelé,
kromě již tradičních kulturních akcí, jako jsou
Pálení čarodějnic (30. 4.), Staročeské máje (24.
5.), Koncert u kapličky ve Vašírově (6. 7.),
Kulinářský jarmark (20. 9.), Slavnostní
rozsvěcení vánočního stromu, svěcení
adventních věnců (29. 11.) nebo Voňavý advent
(13. 12.), chystá Kulturní komise zastupitelstva
obce Lány pro letošek několik novinek.
První z nich bude během prázdnin Lánský
gulášfest, tedy spolková soutěž ve vaření guláše.
Každý přihlášený mančaft dostane od obce maso
a cibuli, další ingredience si soutěžící spolky
pořídí samy. Členy poroty vybereme formou
losování, tudíž každý bude mít šanci.
Samozřejmě, že všechny guláše budou moci
diváci ochutnat také. Soutěž s kulturním
programem proběhne na lánské návsi, a to buď
19. 7., nebo 23. 8. Vítězný tým může
reprezentovat obec na gulášových kláních v
okolních obcích.
Spolky a další týmy, které se chtějí zúčastnit, se
mohou přihlásit na obecním úřadě nebo na

emailu RomanHavelka@email.cz do konce
května. Připište, který termín by se vám lépe hodil
a kontakt na šéfkuchaře vašeho týmu.
Rádi bychom také ve spolupráci s lánským
smíšeným pěveckým sborem Chorus Laneum
získali dotaci na uspořádání setkání regionálních
pěveckých sborů pod názvem Lánské
Canticorum. Jeho 1. ročník plánujeme na 27. 9. a
bude součástí oslav 5. výročí založení sboru
Chorus Laneum.
Během jednoho dne se představí pět pěveckých
těles. U muzea zazní lidové písně, v zámeckém
kostele skladby církevní a před obecním úřadem
pak moderní hudební díla. Program Lánského
Canticora zakončí na návsi vybraná skladba
zazpívaná všemi sbory najednou.
Dlouhodobým projektem, který bychom chtěli
letos rozjet, je vytvoření Živé kroniky Lán, tedy
nahrávek vzpomínek pamětníků různých
událostí v naší obci. O tomto projektu vás budeme
podrobněji informovat v některém z dalších
zpravodajů.
Roman Havelka

Bøeznová nedìle s Eduardem Petiškou
V pořadí osmé Čtení pro celou rodinu
zorganizoval spolek Naše Lány ve spolupráci se
Základní školou v Lánech a Základní uměleckou
školou ve Stochově. Letošní volba padla na
českého spisovatele Eduarda Petišku a samotné
Čtení proběhlo v neděli 23. března 2014.
První vlaštovkou připravovaného Čtení bylo
lednové vyhlášení výtvarné soutěže pro všechny
děti školou a školkou povinné. Děti malovaly
obrázky ve formátu A3 na motivy příběhů
napsaných Eduardem Petiškou. Starší děti
inspirovaly zejména Staré řecké báje a pověsti, u
mladších dětí to byly příběhy z Martínkovy a
Alenčiny čítanky, Míšova tajemství, pohádka O
jabloňce nebo O nejbohatším vrabci na světě.
Obrázků se letos sešlo ze základní školy 141 a z
mateřské školy 90. Všechny obrázky nyní zdobí
přízemí a první patro lánského Muzea T. G. M. a
můžete si je prohlédnout až do 10. dubna.
Všechny zúčastněné děti obdržely pamětní list s
barevnou reprodukcí svého výtvarného díla.
Přítomní se od zkušených moderátorek, žákyň
základní školy Terezy Lagové a Štěpánky
Stanické, dozvěděly důležité životní mezníky
samotného autora. Ve třech blocích čtení z
autorových knih Alenčina čítanka, Pohádky a
Čtení o hradech předčítali K. Lipská, D. Vlček,
H. Dvořáková, L. Vomelová, M. Rýgl, V.
Bobková a A. Samuelová. Literární hodinku
hudebně zpestřili žáci 1., 2. a 4. třídy, z nichž
někteří jsou zároveň žáky hudebního oboru
Základní umělecké školy ze Stochova. Do
programu se letos poprvé zapojili i nejmladší
žáčci literárně-dramatického oboru
stochovské Základní umělecké školy s pěkným
divadelním vstupem inspirovaným dětskou

knihou Bylo jednou jedno loutkové divadlo.
Návštěvníci v průběhu odpoledne vybírali na
burze z darovaných knih, a tak významně ovlivnili
výsledek akce, která měla v podtextu označení
benefiční. Součet dobrovolného vstupného a
výtěžek z prodeje knih potěší v letošním roce
lánskou základní školu, která získá 5.250,- Kč na
nákup knih do školní knihovny.
Po vyhlášení tří nejlepších výtvarných prací z
každé věkové kategorie četli na oplátku dětem
zase dospěláci. Předčítání veselých příběhů z
knihy Birlibán se ujal starosta Karel Sklenička,
Ivana Píšová z divadla Tyrš a Martina Hořejší ze
spolku Naše Lány.
Děkujeme pedagogům lánské základní a
mateřské školy a základní umělecké školy za
pomoc, odborné vedení při výtvarné soutěži a
přípravě programu, návštěvníkům za přízeň a
pomocníkům a partnerům za obětavou pomoc.
Martina Hořejší

Kalendáø akcí duben/kvìten
12. 4.

Úklid dětského hřiště u
Židovského rybníka od 9:00
do 12:00 hodin v rámci Dne
Země (Naše Lány)
13. 4.
Turistický výšlap do Krušovic
s hůlkami NW nebo bez nich,
sraz v 8:30 hodin před
sokolovnou (TJ Sokol)
Duben Turnaj Vašírovské koulení
pétanque (Náš Vašírov)
13. 4.
Otevírání lánského mola v
10:00 hodin, Židovský rybník
Lány (MK Lány)
13. 4.
Velikonoční prodejní výstava
9:00 – 17:00 hodin (Muzeum
TGM)
13. 4.
Finálový turnaj mládeže
okresů Rakovník a Kladno ve
stolním tenise (TJ Sokol)
15. 4.
Jarní burza dětského oblečení,
botiček a hraček 9:00 - 12:00
hodin v sokolovně (Naše
Lány)
26. 4.
Lánská jarní sobota, soutěž
historických modelů
poháněných spalovacími
motory, modelářské letiště
Lány (MK Lány)
27. 4.
Krajský finálový turnaj
dorostu ve stolním tenise (TJ
Sokol)
27. 4.
Lánská jarní neděle, soutěž
historických modelů
poháněných elektromotory,
modelářské letiště Lány (MK
Lány)
29. 4.
Přednáška Vodovody pro
lánskou rezidenci s lánským
p í s m á k e m Vá c l a v e m
Vodvářkou od 17:30 hodin v
Muzeu T. G. M. (Naše Lány)
30. 4.
Pálení čarodějnic, sraz
průvodu v 18:00 hodin u
hasičské zbrojnice, zapálení
cca v 19:00 hodin na
modelářském letišti (Obec
Lány, Modeláři, SDH TGM,
Baráčníci)
Duben Pá l e n í č a r o d ě j n i c ( Ná š
Vašírov)
Květen Prvomájová stopa - procházka
po okolí (Náš Vašírov)
Květen Vašírovský nohejbalový kop
(Náš Vašírov)
8. 5.
Běh zámeckým parkem – 42.
ročník - 7:30 - 13:30 hod(TJ
Sokol, Obec Lány, ZŠ Lány)
9., 10. 5. Lánské aerovleky, polétání
velkých modelů letadel elektro
i spalovacích, modelářské
letiště Lány (MK Lány)
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NEBE NAD LÁNY

ZE ŠKOLKY
Okénko do mateøské školy

Duben
Aprílové počasí nám může kazit
pozorování. Nezbude, než se vrátit
zpátky na zem.
Proč bychom si v NEBI NAD LÁNY
měli číst o Zemi? Jednoduše proto, že je
to jen jedna z planet Sluneční soustavy…
Skutečnost, že na ní žijeme, neznamená,
že ji dostatečně známe. Teorie o jejím
vzniku se neustále vyvíjejí a upravují. Ta
nejpravděpodobnější zní:
No v o r o z e n á Pr a z e m ě p r o d ě l a l a
dramatickou srážku s planetou Théa.
Obrovská energie kolize roztavila téměř
celou pravěkou Zemi a Théa zaplatila za
svou neopatrnost životem – splynula s
námi. Dodnes je naší součástí. Náraz
vyvrhl na oběžnou dráhu tolik materiálu
Théy i Země, že z něj časem mohlo
vzniknout těleso, kterému dnes říkáme
Měsíc. Luna je tedy naše přímá
příbuzná. Záleží jen na vaší úvaze, zda je
dcerou či sestrou naší planety. Na srážku
s Théou máme na Zemi dodnes několik
památek. Tahle dávná katastrofa možná
odpovídá za náklon naší rotační osy a
částečně také za roztavené nitro Země.
Řeknete si, že nitro je šest tisíc kilometrů
pod vámi? Jenže ani plášť a kůra nejsou
bůhvíjak chladné. 99 % veškeré hmoty
na Zemi má teplotu vyšší než tisíc
stupňů Celsia! Díky za to zbylé procento,
že?
V důsledku ale můžeme být téhle
katastrofě vděčni za nastolení podmínek
pro udržení (později z vesmíru
zavlečeného?) života.
Jirka Luska

Sháním
skladovací prostory
Jiří Švancar
mob. 724 134 341
email: jiri.svancar@email.cz

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

Lesní 498, Lány

Co se dìlo v bøeznu ve školce?
4. 3. vyrazily děti ze třídy Kytičky a Sluníčka
smluvním autobusem do Prahy na koncert
Zvířátka v hudbě v podání Hudby hradní stráže a
Policie ČR. Děti se prostřednictvím hudebních
nástrojů ocitly v cirkuse, na louce i v lese. Velmi
pozorně vnímaly každý tón a se zájmem si
prohlížely všechny hudební nástroje. O tom,
kolikrát zakukala kukačka v koncertní síni, si
povídaly nejen celou cestu zpět do mateřské školy.
Rádi bychom touto cestou poděkovali panu
Bartošovi za zprostředkování nevšedního
kulturního zážitku.
17. 3. proběhl ve školce workshop Svět barev. Děti
ze tříd Berušky a Kytičky se dozvěděly a
zopakovaly si spoustu informací ze světa barev.
Poznávaly odstíny, zjistily, jaká barva vznikne
smícháním jiných barev, a rozluštily tajemství
duhy. Teoretické poznatky si děti hned ověřily v
praxi při práci s barvami. Vytvořily si přání z
aquapapíru a hedvábný šátek pro maminky.
20. 3. se na zahradě školy uskutečnila jarní
brigáda. Za pomoci šikovných brigádníků se
podařilo okopat a prostříhat túje, vykopat pařezy
z poražených tújí, upravit a osázet květináče před
školou, upravit bylinnou zahrádku, rozmístit po
zahradě lavice, natřít lavičku a pročistit prostory
mezi stromy. Všem brigádníkům velice děkujeme
za jejich pomoc. Těm, kterým se tento termín
brigády nehodil, jsou dveře školní zahrady stále
otevřené. Co na nás ještě čeká za práci, najdete na
webových stránkách školky v rubrice Pomozte
školce nebo zjistíte po telefonní domluvě s
ředitelkou školy.
20. 3. navštívil děti ze třídy Kytičky a Sluníčka
pohádkový Čtyřlístek. Děti si u Bobíka
vyzkoušely sběr čtyřlístků na čas, s Fifinkou
hledaly rozdíly na obrázcích, u Myšpulína
skládaly puzzle a u Pindi si zahrály pexeso. Za

splnění úkolu dostávaly obrázek kamaráda ze
Čtyřlístku, u kterého právě plnily úkol. Na konci
hraní si tak odnášely kartičku se všemi kamarády
ze Čtyřlístku. Na rozloučení jim Čtyřlístek pustil
krátkou pohádku ze svého života. Všechny děti si
hraní se Čtyřlístkem velmi užily a nadšeně o něm
vyprávěly ještě dlouho po návštěvě z pohádky.
23. 3. proběhlo v Muzeu T. G. M. vyhodnocení
výtvarné soutěže. Děti z mateřské školy se do ní
zapojily výtvarnými díly inspirovanými tvorbou
Eduarda Petišky. Před vlastním tvořením se děti
seznámily se samotným autorem a jeho tvorbou.
Prohlídly si pohádkové knihy E. Petišky a čtením
příběhů si zpříjemňovaly chvilky během dne.
24. 3. zavítaly děti ze třídy Sluníčka do místní
knihovny, kde se kromě paní knihovnice setkaly i
s dětmi ze školní družiny. Společně si užily
příjemné odpoledne. Dokázaly pozorně
poslouchat a rozluštit, z které pohádkové knihy
jsou přečtené úryvky. Děvčátkům a klukům se
podařilo i vymyslet několik rozličných konců
známé pohádky.
26. 3. byl projekt připraven i pro děti ze třídy
Sluníčka. Tentokrát na téma Naše smysly. Děti
prověřily všechny své smysly, dozvěděly se o nich
nové informace a vyrobily si milé dárky.
27. - 28. 3. proběhl zápis nových dětí do mateřské
školy. Na děti a jejich rodiče čekala spousta
informací o naší školce a pro nováčky byla
připravena malá pozornost, kterou vyrobily pro
nové kamarády děti ze třídy Sluníček. Budoucí
žáčci i jejich rodiče si měli možnost prohlédnout
prostory mateřské školy a zeptat se na vše, co je o
předškolním vzdělávání zajímá. Více informací o
zápisu přineseme v příštím vydání Zpravodaje.
Miluše Vaněčková
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VE ŠKOLE

Bøezen ve škole
· 6. 3. - Žáci od 5. do 9. třídy absolvovali

·

·

·

·

·

vzdělávací pořad o vývoji rockové hudby
zaměřený na americkou a britskou hudební
scénu. Byli seznámeni s proměnami rockové
scény od rock 'n' rollu, přes rockovou hudbu
60. let, hard rock, art rock, punk, new wave,
heavy metal, grunge až po hard core.V pořadu
složeném z moderovaného slova, projekce a
živého muzicírování (ukázky byly hrány živě
nebo formou halfplaybacku) zazněli Presley,
Beatles, Bob Dylan, Rolling Stones, Deep
Purple, Sex Pistols, The Police, Van Halen,
Nirvana. Odrazem spokojenosti posluchačů
byla jejich nenucená spontánní pozornost od
začátku do konce.
6. 3. – V 7. lekci projektu Rozumíme penězům
se žáci 8. třídy vžili do rolí obchodníků a
spotřebitelů, také porovnávali klady a zápory
nakupování v malém obchodě v místě bydliště
a v supermarketu v nedalekém městě.
10. – 14. 3. – Sluníčko asi vědělo, kdy mají naši
školáci jarní prázdniny, protože v tomto týdnu
vůbec nezahálelo.
18. 3. – Žáci školní družiny se pod vedením
zkušené lektorky seznámili s technikou
zdobení velikonočních kraslic voskem,
dozvěděli se i něco o historii kraslic a o
velikonočních tradicích, mohli nakoupit
drobné velikonoční ozdoby - kraslice,
vizovické pečivo, zdobené perníčky.
19. 3. – S vedením školy se dopoledne sešla
žákovská rada, v odpoledních hodinách se
konala schůzka rodičů žáků jedoucích na
školu v přírodě.
20. a 21. 3. - Naši školu oslovilo vedení
Středního odborného učiliště v Novém
Strašecí s nabídkou účasti v projektu Dílna
zručnosti. Šlo o to vzbudit u žáků zájem o
technická povolání, případně se přesvědčit,
zda by se technice žáci chtěli věnovat ve svém
profesním životě. Zájem o tuto aktivitu

·

·

·
·

·

projevili 4 hoši ze 7. třídy a 8 hochů z 8. třídy.
Během těchto dvou dnů pracovali pod
vedením mistrů odborného výcviku. Doprava
do učiliště a zpět do školy byla zajištěna
autobusem učiliště, žáci obdrželi pracovní
oděv, který si mohli ponechat, a měli zajištěno
stravování v učilišti po oba dny zdarma. Jako
doprovázející osoba bych chtěla ocenit
obsahovou náplň, průběh i zajištění akce, dále
ochotu a vstřícnost všech zainteresovaných, a
to jak managementu a mistrů odborného
výcviku, tak i ostatního personálu. Samotní
žáci akci hodnotili velmi pozitivně.
23. 3. – Žáci, rodiče i pedagogové se setkali v
Muzeu T. G. M. na již tradiční akci Čtení pro
celou rodinu v muzeu, tentokrát věnované
spisovateli Eduardu Petiškovi.
24. 3. – V pondělí navštívili družinoví prvňáci
spolu s předškoláky z mateřské školy obecní
knihovnu. Starší spolužáci jim předčítali,
soutěžili mezi sebou, dozvěděli se nové
informace o knihách, o tom, jak si knihy
půjčovat atd.
25. 3. – Ve škole probíhalo fotografování
školních tříd a jednotlivců.
26. 3. – Žáci 1. – 4. ročníku se po jednotlivých
třídách prostřídali v tělocvičně školy a v
hudebním pořadu Vítání jara si spolu s
pohádkovým Vodníkem užili spoustu
pohybových soutěží a her.
V okresním kole ve vybíjené vybojovaly dívky
4. a 5. třídy 4. místo ve skupině. V okresním
kole v basketbalu se dívky 8. a 9. třídy umístily
na 5. místě ve skupině. Velkým úspěchem byla
naše účast v soutěži ve sportovní gymnastice,
družstva mladších i starších žáků obsadila
pěkná 3. místa. V soutěži jednotlivců obhájil
Adam Čebiš 3. místo a Michal Kuckir 2. místo.
Mezinárodní matematické soutěže Klokan se
na půdě školy účastnili žáci 2. - 9. třídy
(výsledky jednotlivých kategorií jsou na našem
webu v sekci Soutěže). Žákyně S. M.
Steinbrecher v krajském kole Soutěže v
německém jazyce obsadila úžasné 2. místo.
Všem žákům, kteří školu v okresních kolech
reprezentovali, i jejich učitelům děkuji za
přípravu.
Iveta Vrabcová, ředitelka základní školy

Domeček je přátelské místo pro celou
rodinu. Slouží k setkávání a trávení
volného času rodičů s dětmi. 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)
· JARNÍ BURZA OBLEČENÍ,
hraček a botiček se uskuteční v úterý
15. dubna od 9:00 do 12:00 hodin.
Návoz věcí: neděle 13.4. od 16:00 do
18:00 hodin a pondělí 14.4. od 14:00
do 15:00 hodin. Výdej neprodaných
věcí a peněz: středa od 9:00 do 10:00
hodin. Rozdáváme úplně nová
čísla, kontaktujte Andreu
Klimešovou – 604 894 402.
· Zveme Vás na přednášku Vodovody
pro lánskou rezidenci lánského
písmáka Václava Vodvářky v úterý
29.4. od 17:30 hodin do Muzea T. G.
M. v Lánech.
· Beseda na téma JARNÍ OČISTA
ORGANISMU se společným
vařením a ochutnávkou se uskuteční
ve středu 7. května od 10:00 do
12:00 hodin. Dozvíme se, které
prostředky můžeme použít pro
přirozenou jarní očistu našeho
organismu a v kterou hodinu se čistí
určité orgány. Uvaříme: nádivku z
divokých bylin a bílých fazolí s kaší z
polenty.
Podrobné informace najdete na
www.naselany.cz.
ÚKLID DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ u
Židovského rybníka v Lánech se
uskuteční v sobotu 12. dubna od 9 do
12 hodin. Vezměte si plastové
paprskové hrábě, lopatu, kolečko nebo
kýbl, rukavice a drobné náčiní na
odplevelení dopadových ploch.
Nezapomeňte na dobrou náladu a děti.
Drobné občerstvení zajištěno. Všem
pomocníkům předem děkujeme!
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Z HISTORIE
Rok 2014 v historických datech
V roce 1414 (600 roků) ještě vládl našemu kraji zeman Jan z Lán, ale pak se
přehnaly husitské války. Třeba dne 9. června 1434 (580 roků) se v
křivoklátských lesích utkal katolický pán Aleš Holický s kališnickým
hejtmanem Jakoubkem z Vřesovic; husité tehdy v tuhé půtce ztratili 150
bojovníků. V neklidných dobách se rod Kladenských, z něhož Jan z Lán
pocházel, přestává v historii naší obce objevovat. Teprve k roku 1528 se
dovídáme, že Jan Hromada z Boršic prodal lánské zboží Zejdlicům ze
Šenfeldu, od nich ho roku 1581 koupil Jiřík Hromada z Martinic a na
Smečně, ale jen proto, aby ho mohl dne 6. července 1589 (425 roků) prodat
císaři Rudolfovi II.
Je to zvláštní, ale další kulatá a půlkulatá výročí připadají teprve na 19.
století. Dne 11. dubna 1834 (180 roků) dospěly koleje koněspřežní dráhy
až na Píně, ale už na konci téhož roku se ukázal provoz dráhy, při jejíž
výstavbě se k její škodě nemístně šetřilo, ba přímo škudlilo, natolik
nerentabilní, že se finančně vyčerpaná akciová společnost definitivně
rozpadla. Zanedbanou a ztrátovou železnici odkoupil dne 20. listopadu
1834 kvůli dopravě dřeva kníže Karel Egon II. z Fürstenberka. Zprvu měl
dobrou vůli dotáhnout její koleje až do Plzně, jak mu přikazovalo císařské
privilegium z roku 1827, ale brzy pochopil, že by to bylo nad jeho možnosti.
Požádal, aby byl této povinnosti zproštěn, a když se tak panovníkovým
dekretem z 29. června 1839 (175 roků) stalo, skončila druhá železnice na
evropském kontinentu uprostřed lesů u Brejle.
Koněspřežka se proti očekávání díky transportu kladenského černého uhlí
do metropole naštěstí udržela, velice dobře prosperovala, byla
modernizována a dne 22. dubna 1869 (145 roků) už začaly po její
zrekonstruované trati jezdit z pražských Buben až do Lán /Stochova/ vlaky
tažené parními lokomotivami. To musela být pro obyvatele širokého okolí
ohromná senzace. Pan Fr. Černý, rolník z Rynholce, vypravoval, že stařičká
matka bývalého rynholeckého starosty Zímy, těžce nemocná a ležící, dala se v
hnojníku dovézti na lánské nádraží, aby ten div divoucí spatřila.1
Rekonstruovaná trať se brzy stala důležitou dopravní tepnou.
I se započetím činnosti poštovního úřadu v Lánech se zřejmě čekalo, až
budou na Lány (resp. na Stochov) jezdit pravidelné železniční spoje, neboť
zahájil provoz už dne 25. dubna 1869. Z lánského poštovního úřadu
(postupně čp. 4, čp. 74 a čp. 23) byl dvakrát denně vysílán pěší posel na
nádraží Lány (dnes Stochov) a třikrát denně pěší posel na poštovní úřad v
Novém Strašecí.2 Ještě dříve, než se pošta roku 1870 na dlouhou řadu let
zabydlela v čp. 23, začala v téhle budově v dolní části dnešní Berounské
ulice dne 29. srpna 1869 fungovat prodejna dělnického konzumního
spolku Oul.
Kdo šel do čp. 23 na poštu či do Oulu, měl před očima sochy Antonína
Paduánského a Jana Nepomuckého. O ty požádala lánská obec knížete
Karla Egona II. z Fürstenberka už dne 26. listopadu 1849 (165 roků).

dne 5. srpna 1934 pak zahajoval provoz Hotel Hubertus. Jak to říká lánský
starosta Karel Sklenička? Kterých pět H by měla dobře fungující obec mít?
Hospodu, hřiště, hřbitov, humna, hajzlíky …
Méně radostné bylo, když dne 8. dubna 1959 (55 roků) zmizela doslova
před našima očima legendární Lánská brána. Pořád ji tam vidím …
Další kulatá a půlkulatá výročí 20. století souvisejí s posledními věcmi
člověka a s extrémy počasí, které nám dokážou někdy pořádně zamotat
hlavu. I to patří k životu.
Dne 26. února 1934 zahynul na Anně pod lavinou žhavé elektrárenské
škváry kočí Č. Š.; dne 2. října 1934 se ve Vašírově v čp. 8 zastřelil E. T. z
Ostravska; 16. listopadu 1934 se na motocyklu zabil v zatáčce před
zámeckou bránou K. Š. z čp. 11; dne 13. července 1944 spadla M. Š. z
Rynholce v Myší díře z traktoru pod kola vlečeného valníku; dne 8. června
1949 se zřítil klempířský učeň Z. D. ze Mšece ze střechy lánské zámecké
budovy a v noci 10. července 1954 se v zahradě u čp. 108 proti zámecké
bráně oběsil S. K. Věnujme jim tichou vzpomínku a nesuďme, abychom
nebyli souzeni.
Únor roku 1929 přinesl extrémní, snad dodnes nepřekonanou, vlnu více
než třicetistupňových mrazů.
Dne 22. července 1934 se v poledne přihnala silná bouře s přívalovým
deštěm. Blesk zničil střechu domku čp. 33 a byl by snad i zapálil, kdyby
přívaly vody požár v zárodku neuhasily.
Pořádně naše lánské předky potrápil rok 1939. Nejprve dne 18. května
1939 přišlo silné krupobití, kusy ledu prý měly průměr až čtyři centimetry.
(Podobná živelní pohroma spojená s přívalovým deštěm se opakovala
téměř přesně na den o dvacet roků později, dne 19. května 1959. Voda tehdy
vyplavila několik hektarů cukrovky.)
Dne 17. června 1939 se spustil před půlnocí silný přívalový déšť (119
litrů/m2). Na Klíčavě uprostřed Obory tehdy odnesla zdivočelá voda 17
trampských chat a v rozvodněné říčce se utopil rukavičkář J. S. ze Slovanky.
Ve dnech 6. a 7. prosince 1939 pak padal hustě sníh, nepřetržitě po celých
šestatřicet hodin! Na jistou dobu byla přerušena dodávka elektrického
proudu, silniční doprava se na tři dny úplně zastavila, vlaky měly
mnohahodinová zpoždění. Situace se koncem roku opakovala a bylo třeba
vyhlásit pro obyvatelstvo pracovní povinnost při odklízení nežádoucí
nadílky z hlavních silničních tahů.
A máme tu třetí tisíciletí, i ono nám stárne. Dne 3. prosince 2014 si v pravé
poledne připomeneme, že je to 5 roků, co se začalo jezdit mezi vašírovským a
fotbalovým kruháčem, a tudíž začal v plném rozsahu fungovat velkorysý
silniční obchvat kolem naší obce. Kdyby k nám zavítal vladyka Jan z Lán, asi
by tady zabloudil.
Václav Vodvářka, lánský písmák

Ve 20. století si nejprve připomeňme několik výrazných stavebních aktivit.
V roce 1929 (85 roků) byla budova nádraží Lány (Stochov) zvýšena o druhé
podlaží a v jejím přízemí byla zřízena reprezentativní prezidentská čekárna.
Před 80 roky, dne 20. května 1934 se slavnostně otvírala lánská sokolovna a

1

2

Chaloupka, Josef : Rynholec – toulky po stezkách minulosti, vlastním
nákladem r. 2008, s. 137.
Poštovní muzeum v Praze; fond Václav Dragoun: Výpisky k dějinám
pošt, I – 1 – C – 834 Lány.

POZVÁNKA
Vyšlápnìte si s námi
Jarní turistický výlet s hůlkami Nordic Walking nebo bez nich pořádá odbor
všestrannosti v neděli 13. dubna. Sraz je v 8:30 hodin před sokolovnou.
Kam se vydáme?
Trasa vede lesem po žluté turistické značce k Pilskému rybníku, na Dolní a
Horní Kracle až k rozcestí pod Louštínem. Odtud se po zelené vydáme
naučnou stezkou Louštín. Konec trasy povede po červené až do Krušovic –
celkem cca 20 km. V Krušovicích je možnost poobědvat v místní vyhlášené
restauraci. Odvoz zpět je zajištěn autobusem za poplatek 50,- Kč.

I letos je pochod věnován lánské sokolské osobnosti – tentokrát paní
Hedvice Halvigerové, která se stala po založení Sokola v Lánech v roce 1918
první náčelnicí.
A pro koho je 20 km moc, tomu doporučujeme jet vlakem na nádraží do
Řevničova a pak také po žluté dojít až do cíle (cca 7 km) a připojit se k
ostatním.
Návrat plánujeme kolem 15. hodiny.
Martina Moravcová
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ZE ŽIVOTA SPOLKÙ
Pozvánka na Tuchlovickou pouť 2014
Letošní program se rozšíří i na Lány, kde v neděli
4. května vystoupí v Muzeu T. G. M. v Lánech
soubory z Polska a Číny v rámci programu
věnovaného paní Alici Masarykové.
Příznivci folkloru se 2. a 3. května 2014 opět
sejdou ve středočeských Tuchlovicích na dalším
ročníku Středočeského folklorního festivalu
Tuchlovická pouť 2014. Jeho organizátoři –
členové folklorního souboru Čtyřlístek – pro
návštěvníky připravili pestrý program. Vstupné
na pořady Středočeského folklorního festivalu je
dobrovolné.
Celý festival bude zahájen v pátek 2. května v
17.00 hod. v kostele sv. Havla v Tuchlovicích
vystoupením muziky pražského souboru
Gaudeamus. Posluchačům také zazpívají malí
Zpěváčci – děti, které se zúčastnily regionálního
kola soutěže Zpěváček 2014. V Novostrašeckém
kulturním centru v 19.30 hodin přivítá domácí
soubor Čtyřlístek letošní hosty – děti z Lístečku
(ZUŠ v Novém Strašecí), Jarošovce z Mělníka,
soubor z polského města Wilamowice a také
soubor Beijing Taiping Drum Dance Troupe z Číny
v pořadu Vítejte u nás.
Sobotní program již bude probíhat v
Tuchlovicích. Na malém pódiu před Českou
hospodou se krátce představí
všechny zúčastněné soubory
(10.00 – 12.00 hodin). V
amfiteátru bývalého letního kina
pak tradičně ve 14:00 hodin
odstartuje hlavní program, v
němž vystoupí soubory dětské i
dospělé. V pořadu Meleme páté
přes deváté předvedou své umění
tanečníci, zpěváci a muzikanti
pražských souborů Gaudeamus a
Rosénka – Košulenka a
Hajdaláci, Šáteček, Krušpánek a
Moták. Pozvání na festival přijal
soubor Perníček z Pardubic,
Jarošovci a nebudou chybět ani
domácí - Čtyřlístek a Lísteček. V
rámci večerního programu
proběhne oblíbená škola tanců a
po ní vystoupí principál Víťa

Marčík se svým Teátrem. Posledními hosty
festivalu bude pardubická folklórní hudební
skupina Trdlo. Na hudební scéně působí od roku
1982 a říkají o sobě, že se rozhodli hrát lidovou
hudbu jinak. Díky osobitému stylu aranžování
lidových písní s převažujícími prvky folku, jazzu i
vážné hudby se skupina stala vítězem Porty 1997 v
kategorii folk. Po jejich vystoupení přijde na řadu
závěrečná část festivalu - Nokturno - pohodové
noční muzicírování pro všechny, kterým se ještě
nebude chtít spát.
K festivalu se váže také řada doprovodných akcí.
Sebe a svou činnost představí některé neziskové
organizace z Kladenska a Rakovnicka. Cestou k
amfiteátru, kde budou probíhat oficiální
programy festivalu, bude možné zakoupit si
drobné výrobky nebo upomínkové předměty.
Věříme, že si najdete čas a přijedete se do Nového
Strašecí, Tuchlovic či do Lán na začátku května
podívat. Všichni, kteří se na přípravě a organizaci
letošního ročníku festivalu podíleli, věří, že
nebudete litovat!
Novinky a další informace najdete na
www.tuchlovickapout.cz
Pavlína Tondrová,
za realizační tým Tuchlovická pouť 2014

Startuje Lánská koule 2014
V pátek 28. března 2014 se uskutečnilo u
pétanquového hřiště rozlosování do skupin
soutěže Lánská koule 2014. Oproti předešlému
roku se přihlásilo opět více zájemců - 28 dvojic,
tedy celkem 56 hráčů. Musely být, stejně jako
loni, ustaveny tři skupiny, z nichž postoupí tři
nejlepší dvojice do finále. Hřiště je v dobrém
stavu, ale především po dešti je žádoucí ho před
hrou válcem několikrát přejet (válec je k dispozici
u volejbalového kurtu, vracejte ho na původní
místo). Tabulky pro zápis výsledků utkání budou
v hospodě NARPA stejně jako tabulka pro

rezervaci hřiště. Výsledky budou rovněž
zapisovány do rozpisu v prosklené skříňce před
budovou sokolovny. Snad jen krátké připomenutí
pro nové účastníky soutěže. Pravidla pro hru jsou
z obou stran panelu umístěného u hřiště a v
případě nejasnosti se lze telefonicky nebo emailem informovat u organizátora soutěže
Oldřicha Poláška na tel. č. 608410832, nebo na email: polasekol@seznam.cz.
Počasí je pro hru velice příznivé, takže nelze jinak,
než popřát všem dobré zážitky a pohodu při hře.
Oldřich Polášek

SPORT
Duben v sokolovnì
·

·

·

·

·

·

Sobotní cvičení pro ženy proběhne již
jen 12. a 19. a poté bude ukončeno.
6. dubna hrají šachisté svůj
mistrovský zápas doma.
13. dubna přijďte fandit malým
stolním tenistům při jejich velkém
turnaji.
15. dubna bude dopoledne v
sokolovně burza dětského oblečení,
proto se cvičení seniorek překládá na
středu 16. dubna.
27. dubna proběhne turnaj dorostu s
velmi kvalitním obsazením.
Brigády na shrabání listí na
venkovním hřišti je možné provádět
individuálně.

Sokolové hodnotili
na valné hromadì
Členové místní TJ Sokol se sešli 20.
března 2014 na valné hromadě, aby
zhodnotili minulý rok a vytyčili si úkoly
pro rok letošní. Zprávu starostky o práci
výboru doplnili vedoucí jednotlivých
oddílů podrobnými informacemi o
činnosti všestrannosti, stolního tenisu,
volejbalu a souboru Tyrš. Zástupci
oddílu šachů na schůzi chyběl.
Pro zajímavost uvádím některá čísla ze
z p r á v y o h o s p o d a ř e n í . Pr o v o z
sokolovny (tj. spotřeba energií a úklid)
spolkl 190 688,- Kč, opravy a údržba
127 030,- Kč, spotřební materiál 79
231,- Kč. Na členských a oddílových
příspěvcích TJ získala 66 865,- Kč, z
nájmu 201 180,- Kč a na dotacích a
grantech 247 614,- Kč. Hospodaření TJ
bylo v roce 2013 mírně ziskové.
Kontrolní komise neshledala žádné
závady v hospodaření a účetnictví TJ.
Letos chceme dovybavit sokolovnu
dalším náčiním a sportovními
pomůckami, zaměřit se na práci s
mládeží, provádět běžnou údržbu a
opravy jak sokolovny, tak i venkovního
areálu. Největší akcí (pokud získáme
grant podaný k Ministerstvu školství,
mládeže a tělovýchovy) by byla
dodatečná izolace a zateplení jižní
strany objektu, kde v létě při velkých
deštích vzlíná spodní voda.
Na valné hromadě zaznělo hlavně
poděkování všem cvičitelkám a
trenérům, kteří tuto práci vykonávají
dobrovolně, bez nároků na odměnu.
Bez jejich obětavého nasazení by
rekreační tělovýchova vůbec
neexistovala.
Václava Nováková
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Fotbalisté postoupili
do finále Okresního pøeboru
V sobotu 15. března se na našem
trávníku hrálo za nepříjemného počasí
semifinále Okresního poháru.
Soupeřem našeho týmu byli hráči FK
Kněževes. Po velmi pěkném výkonu
vedli v poločase 2:0 a ve výborném
výkonu pokračovali hráči i ve druhé půli,
kdy skóre narostlo o další dvě branky, a
Lány zaslouženě vyhrály 4:0. Jediná
kaňka bylo přísné vyloučení Filipa
Milfaita.
SK Lány - FK Kněževes 4:0 (2:0)
Branky: Švolba Libor, Milfait Filip,
Reichl Michal, Vejrážka Ondřej.
Zdeněk Kotulan, předseda SK Lány

Ocenìní fotbalistù za fair play
Na samém začátku byl počin hodný
Ceny fair play. Čtyři mladí fotbalisté
našli loni v září u hřiště SK Lány obálku s
pětačtyřiceti tisíci, které tam ztratil
předseda ženského fotbalového klubu
FK Rakovník Zdeněk Učík. Karel Pelc
(17 let, SK Lány), Štefan Jungmann (17
let, Baník Stochov), Lukáš Piontek (21
let, Baník Rynholec) a Miroslav Rybák
(21 let, SK Kačice) neváhali ani chvíli a
obálku s finančním obnosem majiteli
vrátili. Jejich gesto nezůstalo utajeno,
takže šéf českého fotbalu Miroslav Pelta
pozval poctivé nálezce do Prahy, aby jim
poděkoval,a zároveň je vyzval k
exhibiční penaltové show. Kolik balonů
mu ze značky pokutového kopu za záda
pošlou, tolik míčů značky Puma si ze
Strahova odvezou. Jsem rád, že zrovna
kluci z fotbalu ukázali ostatním lidem, že
disciplína a morálka jsou někdy víc než
peníze, kvitoval počin mladých hráčů šéf
českého fotbalu Miroslav Pelta.
Zdeněk Kotulan, předseda SK Lány

Hledáme trenéra
Hledáme fotbalového trenéra s
potřebnou kvalifikací pro trénování
přípravky/mladších žáků, nástup
preferovaný ihned, odměna dohodou.
V případě zájmu volejte na mob.:
602 338 432
Emil Buřič

SPORTOVNÍ DÌNÍ V LÁNECH
Memoriál Pavla Slánièky
Obec Lány a TJ Sokol Lány pořádají v sobotu 31.
5. 2014 Memoriál Pavla Sláničky v sedmiboji
dvojic: nohejbal, líný tenis, hokejová střelba,
volejbal, hod na brankáře, stolní tenis (přezutí do
sokolovny!), kop na minibranku. Zahájení a
rozlosování turnaje bude v 8:00 hodin. Přihlášky s
názvem týmu a úhradou startovného 100,-Kč/1

hráč (zahrnuje občerstvení v Narpě v ceně 60,- Kč
a příspěvek na ceny) přijímají Ivan Kostík – mob.
606 918 690, Milan Dvořák - mob. 723 153 881 a
restaurace Narpa.
Mgr. Milan Dvořák,
předseda komise sportu a VP

Chystáte se na Bìh vítìzství?
Pak se nezapomeňte přihlásit nejpozději 7.
května na e-mailové adrese: beh@lany.cz nebo v
den závodu, nejpozději však 30 minut před
startem příslušné kategorie. Kancelář prezentace
bude otevřena již v 7:30 hodin.
Akci pořádá jako každoročně TJ Sokol Lány spolu
se Základní školou Lány pod záštitou obce Lány
tradičně 8. května 2014. Bude to již 42. ročník a
organizační výbor má určitě opět zamluvené
pěkné počasí!
Startovné je pro mládež do 18 let 10 Kč, pro
ostatní 30,- Kč. A protože každoročně přijdou
někteří závodníci nebo rodiče s dětmi pozdě,
připomínáme, že již v 8:35 hodin startují dívky
narozené 2006-2007 a v 8:45 hodin hoši narození
ve stejných letech, a to na trati dlouhé 200 metrů.

Nejmenší děti (narozené 2010 a mladší) se musí
přihlásit nejpozději do 8:55 hodin, protože v 9:25
hodin odstartují svůj závod na 60 metrů dívky a v
9:35 hodin kluci této kategorie.
Pokud si netroufnete na trať dlouhých závodů,
zkuste svoji kondici v Běhu pro zdraví dlouhém
1200 m. Ten startuje v 11:45 hodin a platí při něm:
Běž, jak můžeš, když nemůžeš, odpočiň si a
pokračuj! Tady není ani vítěz ani poražený,
protože symbolický vítěz je určen losem.
Vloni startovalo celkem 586 závodníků. Kolik jich
dorazí letos? Přijďte si zaběhat nebo povzbudit
ostatní!
Propozice závodu najdete na beh.lany.cz.
Organizační výbor Běhu vítězství

Mistrovství Èeské republiky mládeže v šachu 2014
Sofie Přibylová ze šachového oddílu TJ Sokol
Lány vybojovala na Mistrovství České republiky
dívek do 12 let v šachu 3. místo. Po výhře ve 4. kole
nad první nasazenou hráčkou a celkově druhou v
závěrečném pořadí se dostala do samého vedení,
které však neuhájila. Prohra v 5. kole s pozdější
vítězkou ji odsunula na průběžné 4. místo. Dvě
výhry v 7. a 8. kole znamenaly skok na
medailovou pozici. V posledním 9. kole
však favoritky již nezaváhaly, a tak se Sofie
ziskem 6,5 bodu z 9 partií radovala po 2
letech opět z bronzové medaile z
mistrovství ČR. Mladšímu bratrovi Sofie,
9letému Viktoru Přibylovi, se v kategorii
chlapců do 10 let tentokrát nedařilo. Prohru
v 1. kole s celkově třetím hráčem v pořadí
kompenzoval sérií čtyř výher (porazil mj.
hráče na celkovém 2. místě) a propracoval
se na průběžné 2. místo. V rozhodující
partii v 6. kole s pozdějším vítězem však
bohužel neuspěl a další dvě prohry a remíza
v závěrečném 9. kole tak znamenaly pád až
na 10. místo. Mistrovství České republiky
mládeže od 10 do 16 let proběhlo ve dnech
8. 3. – 15. 3. 2014 v Koutech nad Desnou a

zúčastnilo se jej celkem 177 hráčů a hráček ze 69
šachových oddílů z České republiky. Během 8 dnů
sehrál každý hráč celkem 9 partií. Na
rozmyšlenou v partii měl každý 1,5 hodiny,
přičemž za každý provedený tah přidávaly
digitální šachové hodiny navíc dalších 30 vteřin.
Václava Nováková

Informační list vydává Obecní úřad Lány. Náklad 830 ks. Občasník. Místo vydání: Lány.
Obecní úřad Lány, IČ 00243981, Masarykovo náměstí 9, 270 61 Lány. Telefon: 313 502 041, e-mail: info@obec-lany.cz.
Redakce: Martina Hořejší (732 770 797), Karel Pleiner, PaedDr. Václav Vodvářka, PhDr. Václava Nováková. Grafická
úprava a sazba: Mgr. Martin Hložek, Mgr. Eva Hložková. Za obsah příspěvků odpovídají jejich autoři. Články mohou být
redakčně kráceny.
Datum vydání: 7. 4. 2014. Tisk: CAN 21 s.r.o. Evidenční číslo: MK ČR E 10833
Adresa pro zasílání příspěvků a inzerátů: zpravodaj@lany.cz. Uzávěrka příštího čísla: 25. 4. 2014

Úřední hodiny OÚ Lány
Pondělí 8 – 12 / 13 – 17 hod
Středa 8 – 12 / 13 – 17 hod
tel.: 313 502 041
www.obec-lany.cz

