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Úvodník

Místní akèní skupina SVATOVÁCLAVSKO založena

Tatínku, tady je bordel …

V úterý 24. února 2015 se uskutečnilo v kulturním
sále ZŠ Tuchlovice ustavující zasedání Místní
akční skupiny /dále jen MAS/ Svatováclavsko z.s.
Tento spolek vznikl na základě aktivity starostů
města Stochov a obcí Kačice, Tuchlovice,
Kamenné Žehrovice a Lány. Starostové a
starostky těchto obcí tvořili také přípravný výbor,
který od prosince loňského roku připravoval
materiály potřebné k založení MAS. Ustavujícími
členy se stalo celkem 30 subjektů – z každé obce
po šesti. Spolek je rozdělen na čtyři zájmové
skupiny – města a obce, školy a školská zařízení,
podnikatelé a organizace zabývající se
volnočasovými aktivitami. Za naši obec se
ustavujícími členy staly – obec Lány, Základní
škola CH. G. Masarykové Lány, Mateřská škola
Lány, TJ Sokol Lány, p. b., Naše Lány, z. s. a
Občanské sdružení pro podporu Muzea
T. G. Masaryka. Účel spolku je podpora
udržitelného rozvoje v území působnosti spolku
ve prospěch místního partnerství města a obcí,

Kdysi jsem viděl fotografie z jednoho
místa v Indii nebo v Bangladéši, které
mnou otřásly. Byli na nich lidé žijící na
vrstvách odpadků. Včetně hrajících si
dětí. Když někdo řeší to, aby on a jeho
rodina nezemřeli hlady, je asi starost o
životní prostředí to poslední, co ho trápí.
Nemyslím si ale, že by problémy
takového kalibru řešil někdo u nás.
Proto mě naplnil smutkem okamžik, kdy
slunce rozpustilo poslední zbytky sněhu
a nemilosrdně odhalilo naše skryté
zimní hříchy. Při procházce jsem na
stometrovém úseku v Zámecké ulici
(ano, směrem od obchodu s potravinami
na náměstí) přestal po pár metrech
počítat papíry od čokoládových tyčinek,
bonbonů, kinder vajíček a dalších
pamlsků. Koupím – rozbalím – upustím
na zem. To je zřejmě běžný postup
sladkosti nakupující mládeže. Aspoň si
myslím, že mládeže.
Možná je to ale jen důsledek našeho
vlastního chování, protože nejlepší
výchova je působení vlastním
příkladem. Na stejném úseku jsem totiž
nestačil počítat psí hovínka. Mnozí
pejskaři dokazují, že několikaletá snaha
bývalé zastupitelky Martiny Hořejší,
která neúnavně prosazovala nakoupení
speciálních pejskařských setů s pytlíky
na sběr psích exkrementů a
odpadkových košů a dlouhodobě
„ladila“ jejich ideální rozmístění po
obci, byla v mnoha případech (tím
myslím „lidské případy“) marná a
zbytečná.
Stejným příkladem pro mládež jsou
kontejnery na tříděný odpad u rybníka.
Když jsem tudy procházel v neděli se
svým dvaapůlletým synem, řekl mi (ne
že by se mi ten nový výraz v jeho slovníku
líbil): Tatínku, tady je bordel. Bohužel
naprosto výstižně. Většinou vozíme
odpad do kontejnerů autem. Při
přeplněných kontejnerech přece stačí
popojet k dalšímu hnízdu…
Ale jinak všem přeji hezké jaro…
Karel Pleiner

neziskových organizací, drobných podnikatelů a
dalších subjektů. Dále je to realizace investičních
a neinvestičních projektů v souladu se strategií
spolku. Sídlo a kancelář spolku bude v budově
M ě s t s k é h o ú ř a d u S t o c h o v. P ř e d s e d o u
výkonného výboru spolku byl zvolen starosta
obce Lány Karel Sklenička, místopředsedy jsou
místostarosta města Stochov Ing. Roman Foršt a
starostka obce Kamenné Žehrovice Soňa Černá.
Z naší obce je ve výkonném výboru ještě Martina
Hořejší za TJ Sokol Lány. Ředitelka ZŠ Lány Mgr.
Iveta Vrabcová byla zvolena do výběrové komise a
ředitelka Muzea T.G.M. Mgr. Magdalena
Elznicová Mikesková do kontrolního a
monitorovacího výboru spolku MAS
Svatováclavsko. Nyní bude následovat zapsání
spolku na krajském soudu a poté bude požádáno
o certifikaci. Záměrem je také vstup do Národní
sítě Místních akčních skupin České republiky.
Karel Sklenička

Veøejné zasedání zastupitelstva
V pondělí 23. února 2015 se zastupitelé sešli na
veřejném zasedání. Místem jednání byl sál nad
hospodou Narpa.
Zastupitelé projednali a schválili:
· účetní závěrku včetně výsledku hospodaření
Základní školy Lány sestavenou k
rozvahovému dni 31. 12. 2014 a převod
nevyčerpaných finančních prostředků z roku
2014 v celkové výši 61.752,81,- Kč do
rezervního fondu Základní školy Lány
· účetní závěrku včetně výsledku hospodaření
Mateřské školy Lány sestavenou k
rozvahovému dni 31. 12. 2014 a převod
nevyčerpaných finančních prostředků z roku

2014 ve výši 69.431,41,- Kč do rezervního
fondu a ve výši 70.000,- Kč do fondu odměn
Mateřské školy Lány
· strategii investičních akcí na období let 2015 2018, která bude doplněna o připomínky
vznesené na veřejném zasedání
· obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 o
stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území obce Lány
· neprodávat část pozemku p. č.164/30 v
katastrálním území Lány panu J.D.
Ing. Lenka Hrotíková

Únorové setkání spolkù
Dne 23. února se uskutečnila schůzka zastupitelů
obce se zástupci zájmových spolků, sdružení a
sportovních organizací v Lánech a Vašírově.
Starosta obce Karel Sklenička při této příležitosti
poděkoval všem zúčastněným za jejich činnost,
která značně přispívá k propagaci obce a má velký
přínos pro život v obci. Na programu schůzky
bylo vyhodnocení doloženého vyúčtování grantů

za rok 2014, grantová politika na rok 2015,
koordinace kulturních, společenských a
sportovních akcí všech organizací v průběhu roku
2015 a navázání vzájemné spolupráce a posílení
vztahů místních organizací. Na závěr byl prostor
pro diskuzi a seznámení vedení obce s plány
jednotlivých organizací a spolků na rok 2015.
JUDr. Ernest Kosár, místostarosta obce

Zápis dìtí do Mateøské školy Lány
pro školní rok 2015/2016 se koná ve čtvrtek 19. března a v pátek 20. března 2015 od 13:00 do
16:00 hodin v budově Mateřské školy v Lánech ve Školní ulici. S sebou vezměte rodný list dítěte a
občanský průkaz jednoho z rodičů.
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Èeský statistický úøad bude
provádìt šetøení ve
vybraných domácnostech
V termínu od 21. února do 15. května
bude provádět Český statistický úřad v
souladu se zákonem č. 89/1995 Sb. ve
vybraných domácnostech šetření
Životní podmínky 2015. Šetření budou
provádět vyškolení tazatelé, kteří se
budou prokazovat průkazem tazatele,
příslušným pověřením vydaným
Krajskou správou Českého statistického
úřadu a občanským průkazem.
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. Domácnosti jsou vybírány na
základě náhodného výběru počítačem.
Ve všech fázích zpracovávání je
zaručena anonymita zjištěných údajů.
Ing. Monika Braunšveigová,
ředitelka Krajské správy ČSÚ
pro Středočeský kraj

Poplatky za popelnici a psa
Poplatek za odvoz komunálního odpadu
uhraďte do 15. března. Výše poplatku
činí 500,- Kč za osobu na rok. Zaplatit
můžete v hotovosti v kanceláři obecního
úřadu nebo bezhotovostním převodem
na účet obce č. 622221/0100, variabilní
symbol 1340 + číslo popisné Vašeho
rodinného domu, za který platbu
hradíte. V případě bezhotovostního
převodu přineste s sebou na obecní úřad
doklad prokazující úhradu poplatku,
aby Vám mohl být vydán kupón pro
vyvážení popelnice.
Poplatek za psa uhraďte do 31. března.
Výše poplatku za psa staršího tří měsíců
činí 200,- Kč. Za druhého a každého
dalšího psa pak 300,- Kč. Zaplatit
můžete v hotovosti v kanceláři obecního
úřadu nebo bezhotovostním převodem
na účet obce č. 622221/0100, variabilní
symbol 1341 + číslo popisné Vašeho
rodinného domu.

Zveme vás k příjemnému klubovému
posezení v restauraci Galerie Klub
100chov ve Stochově – Honicích, ulice
Polní, dále dle informačních tabulí.
Chutná jídla z grilu, více druhů točených
piv, alko i nealko nápoje. Posedět lze
uvnitř i na zahradě.
Otevřeno pravidelně:
Pá 18- dokud se hosté baví
So 17- dokud se hosté baví
Nepravidelně: svátky a Silvestr
Rezervace a info na tel.: 773 776 351
nebo mail:
100chovgalerieklub@seznam.cz

OBECNÍ ÚØAD INFORMUJE
Èinnost a hospodaøení spolkù v obci v roce 2014
Obec přispívá každoročně nemalými částkami na
činnost aktivních spolků v obci. Kdo sleduje práci
zastupitelstva a zejména období, kdy se tvoří
rozpočet, ví, že o poskytnuté výši příspěvků jsou
vedeny dlouhé diskuze. Finance musí být čerpány
na konkrétní akce, které spolek pořádá během
roku.
Vyúčtování všech poskytnutých příspěvků
zkontrolovaly členky Kontrolního výboru Věra
Svobodová, Hana Mésárošová, Helena

Hamouzová a Alena Hlavsová. Doklady musí mít
potřebné náležitosti a dokládat se musí akce
uvedené ve smlouvě.
V závěrečné zprávě z kontroly byly vzneseny
drobné připomínky. Na schůzce zástupců všech
spolků se zastupiteli obce dne 23. února 2015 byl
zápis projednán a nedostatky vysvětleny a
následně odstraněny.
Alena Hlavsová

Zmìna ordinaèních hodin dìtského lékaøe
Vážení rodiče a naši milí malí pacienti,
vzhledem ke stále narůstajícímu počtu
registrovaných pacientů v naší ordinaci (t. č. asi o
40 % nad průměrným počtem v praxi PLDD v
ČR) dlouhodobě usiluji o zaměstnání kolegy či
kolegyně na cca poloviční pracovní úvazek. Ale i
přes slušnou finanční nabídku jsem dosud nebyl
úspěšný a ani výhled do budoucna není příliš
optimistický, protože lékařský dorost masivně
prchá do zahraničí za lepšími podmínkami a
stávající průměrný věk praktických lékařů v ČR se
blíží 60 rokům... Vzhledem k časové tísni, kdy již
přestáváme stíhat nutné termíny, např. u
očkování a preventivních prohlídek, hledám
časové rezervy, které by mi umožnily postarat se i

nadále o všechny malé pacienty. Proto budu
nucen od 1. dubna 2015 omezit v Lánech
ordinační hodiny tak, že akutní péče o nemocné se
plně přesune do naší ordinace v Novém Strašecí, s
tím, že v Lánech bychom nadále byli ve středu
pro zvané a objednané od 7:30 do 10:00 hodin
(odběry, preventivní prohlídky a pro objednané) a
navazovala by od 10:00 do 12:00 hodin poradna
pro kojence jako dosud. Věřím, že toto opatření
napomůže k tomu, že budu schopen dodržet plně
stávající rozsah a i kvalitu péče.
Děkuji za pochopení a přeji nám všem trochu
jarního optimismu.
MUDr. Petr Cibulka

Ordinaèní hodiny MUDr. Cibulky Nový faráø na novostrašecku
Od prvního ledna letošního roku je novým
od 1. 4. 2015
administrátorem novostrašecké farnosti Timotej
Kdykoliv dostupné na www.mudr-cibulka.cz)
Po: 7:30 - 12:00 pro nemocné N. Strašecí
Po:14:00 -17:00 zvaní a objednaní N. Strašecí
Út: 7:30 -12:00 pro nemocné N. Strašecí
Út: 13:00 -15:30 kojenecká poradna N. Strašecí
Stř: 7:30 -10:00 pro zvané a objednané Lány
Stř: 10:00 -12:00 kojenecká poradna Lány
Stř: 13:00 - 15:30 pro nemocné N. Strašecí
Čtv: 7:30 -11:00 pro nemocné N. Strašecí
Čtv: 13:00 -15:30 zvaní a objednaní N.Strašecí
Pá: 7:30 -11:00 pro nemocné N. Strašecí
Pá: 13:00 -15:30 zvaní a objednaní N. Strašecí

Maria, který dříve působil v Říčanech. Patří k řádu
Premonstrátů ze Strahovského kláštera. K církvi se
dostal až v dospělosti, pokřtěný byl v pětadvaceti
letech s původním záměrem mít svatbu v kostele.
Vystudoval stavební průmyslovku, teologii a nyní
dokončuje doktorát z církevního práva. K jeho
koníčkům patří chov psů, zajímá se o kynologii a
velmi rád sportuje. Působí sympaticky a upoutá vás
svým smyslem pro humor a aktivním přístupem k
životu. Věříme, že do novostrašecké farnosti a i
mezi lánské farníky, vnese svěží vítr.
Martina Hořejší

Ordinace praktického lékaøe nekonèí!
MUDr. Jakub Volf, praktický lékař pro dospělé,
Lány Na Ohradech 432 v reakci na opakované
dotazy oznamuje, že dohady o ukončení jeho
lékařské praxe v obci jsou zcela neopodstatněné.
Provoz ordinace i po 16ti letech pokračuje
nezměněn. Provoz čtyři dny týdně v obci Lány
(plus dva dny v Rakovníku, Kuštova 2712).
Ošetření, vyjma náhle vzniklých neodkladných

onemocnění, nadále v režimu ordinace na
objednání. Jedinou změnou je doplnění středního
zdravotnického personálu. Stávající zdravotní
sestru Květu Hurdovou doplnila zdravotní sestra
Barbora Zaspalová. Objednání je možné každý
pracovní den v čase od 7:30 do 9:30 na
telefonním čísle 736 771 812.
MUDr. Jakub Volf

Víte, kam vyvážet odpady?
Obec Lány má na svém katastru velmi dobře
propracovanou síť stanovišť pro shromažďování
tříděného odpadu. Na celkem 9 lokalit v obci
mohou občané vyvážet papír, plasty a sklo.
Samostatným objektem pro shromažďování

odpadů je pak sběrný dvůr (areál domu čp. 174,
ulice Ke Hřbitovu, Lány). Ten je veřejnosti
otevřen od března opět každou středu od 15:00 do
18:00 hodin a sobotu od 9:00 do 12:00 hodin.
Pokračování na str. 3...
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OBECNÍ ÚØAD INFORMUJE
Víte, kam vyvážet odpady?
...pokračování ze str. 2
Do sběrného dvora mohou občané Lán a Vašírova
vyvážet kovy (včetně drobného kovového
odpadu), elektroodpad, textilní odpad,
biologicky rozložitelný odpad rostlinného
původu a objemný odpad. Pro každý odpad je ve
sběrném dvoře zvlášť umístěn typizovaný
kontejner.
Ne všechny odpady lze ale vyvážet do sběrného
dvora! V případě nebezpečného odpadu
(plechovky od barev, pneumatiky, autobaterie
atd.) je obcí Lány zajišťován sběr a svoz
nebezpečných složek komunálního odpadu
dvakrát ročně. Sběr je prováděn mobilním
svozem do speciálních sběrných nádob.
Stanoviště jsou předem vyhlašována a informace
o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce OÚ, na
internetu, v Lánském zpravodaji nebo v rozhlase.
Stavební a demoliční odpad není odpadem

komunálním. Je zakázáno odkládat stavební a
demoliční odpad do sběrných nádob na směsný
zbytkový komunální odpad, do nádob na
využitelné složky komunálního odpadu a do
nádob pro objemný odpad. K uložení stavebního
a demoličního odpadu, směsného a objemného
komunálního opadu mohou občané Lán využít
skládku Ekologie, která je cca 1,3 km za obcí
směrem na Křivoklát. Podrobnější informace
získáte na telefonu 313 573 464. Skládka má
pracovní dobu: po - pá 7:00 - 15:30 hod, v sobotu
7:00 - 13:00 hod.
Obec Lány se řídí vyhláškou č. 1/2015, o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a
nakládání se stavebním odpadem na území obce
Lány. V příloze této vyhlášky jsou též uvedena
všechna stanoviště pro shromažďování tříděného
odpadu.
Ing. Ivana Píšová

SPOLEÈENSKÉ DÌNÍ
Ètení pro celou rodinu a Burza knih
Březen je tradičním měsícem knihy. Jste-li
náruživými čtenáři nebo jen svátečními, zveme
Vás na literární odpoledne do Muzea T. G. M. v
Lánech, kde si třetí březnovou neděli, 22. března,
připomeneme tvorbu dalšího českého autora.
Letos jím bude dosud žijící lyrický a satirický
básník, tvůrce dětské poezie a učebnic pro děti a
řady knih pro dospělé, pan Jiří Žáček. Jeho humor
na nás stále vyskakuje z mnoha stran, například i
v podobě zhudebněných balad nebo známých
„hitů“ nebo citátů, a my si mnohdy ani
neuvědomíme, že autorem je právě Jiří Žáček.
Říká se o něm, že je jedním z nejzázračnějších
talentů, jaký se kdy objevil v české poezii.
Rádi bychom Vás pozvali na komponovaný
program věnovaný tomuto autorovi, který
připravili žáci Základní školy v Lánech a Základní
umělecké školy ve Stochově se svými pedagogy a
také děti z Mateřské školy v Lánech. Součástí
programu bude i vernisáž výtvarných prací dětí z
lánské školy i školky, přihlášených do výtvarné

soutěže, kterou náš spolek vyhlásil v závěru
loňského roku. Děti malují na motivy knih J.
Žáčka a jejich kresby budou zdobit muzejní
kavárnu od 15. března do 27. března. Autoři
nejpodařenějších kreseb budou oceněni.
Připravujeme rovněž Burzu knih. Pokud Vaše
knihovna praská ve švech a nechcete knihy
vyhazovat, udělejte dobrý skutek a darujte je do
naší burzy. Uvítáme zejména knihy s datem
vydání po roce 1995, encyklopedie a knihy pro
děti. Pomůžete dobré věci. Knihy si prohlédnou
knihovnice obecní a školní knihovny a dále budou
nabídnuty k prodeji za symbolický poplatek.
Výtěžek z burzy knih bude věnován lánské
mateřské škole k rozšíření knihovny.
Pomyslnou tečkou za odpoledním programem
bude čtení dětem dospěláky.
Přijměte od nás srdečné pozvání na neděli 22.
března od 14:00 do 17:00 hodin do lánské
pobočky Muzea T. G. M. Těšíme se na Vás.
Martina Hořejší, Naše Lány, z.s.

Hotel restaurant Classic Vás zve k posezení v rodinném stylu
Od 13. února 2015 máme opět otevřeno. Každý
den pro Vás připravujeme hotová jídla, minutky a
sladké mlsání. Přijďte navštívit naši restauraci a
ochutnat speciality kuchyně a odborníkem skvěle
čepované plzeňské pivo. Těšíme se na Vás!
Již teď přijímáme rezervace na svatební obřady,
rodinné oslavy, promoce, kongresy, firemní
jednání a školení v konferenčních sálech, které
jsou plně k dispozici. Vše v diskrétním a klidném
prostředí s možností okamžitého ubytování.

Otevírací doba: úterý - čtvrtek od 11:00 do 22:00
hodin, pátek - sobota od 11:00 do 23:00 hodin,
neděle - pondělí od 11:00 do 21:00 hodin. Hotel
restaurant Classic tak, jak ho neznáte. Navštivte
naše internetové stránky www.hotellany.cz.
Rezervace a další informace na telefonu
722 150 473 nebo 605 284 399.
Eva a Petr Sýkorovi,
Hotel restaurant Classic Lány

Maškarní bál v papuèích
Hokejová síň vás zve na 3. Maškarní bál
v papučích, který se uskuteční 14.
března v sokolovně od 20:00. K tanci a
poslechu hraje kapela V pantoflích
„trochu jinak“. Tentokrát se bude dražit
replika dresu s číslem 7, podepsaným
hokejisty zlaté éry českosl. hokeje.
Výtěžek z akce se rozdělí na dvě části,
jednu dostane lánská sokolovna a druhý
díl půjde na psí útulek Bouchalka.
Vstupenky jsou v prodeji v hospodě
Narpa za 150,- Kč.
Ivana Píšová a Ilona Víchová

Blahopøání
Lánští občané, manželé Otta a Irena
Landrovi z Lesní ulice, oslavili 5. února
Diamantovou svatbu, 60 let společného
života. Zastupitelky obce přišly
poblahopřát k tak významnému výročí a
zavzpomínat na léta minulá.
Předsedkyně Sboru pro občanské
záležitosti Dagmar Krátká připravuje
pečlivě zápis do společenské kroniky
obce a je ráda, když oslavenci připojí své
podpisy. Manželé Landrovi celý svůj
společný život prožili v Lánech. Oběma
přejeme pevné zdraví a spokojenost.
Alena Hlavsová

Podìkování za vydaøený ples
Sbor dobrovolných hasičů T. G.
Masaryka Lány děkuje všem
návštěvníkům Hasičkého plesu za
vytvoření super atmosféry a za klidný
průběh celého plesu. Letošní již 15.
Hasičský ples se vrátil opět do sokolovny
a jsou slyšet samé kladné ohlasy.
Děkujeme Baračníkům, Sokolu, obci,
všem sponzorům a ostatním aktivistům.
SDH T. G. Masaryka Lány

Nové stoly v sokolovnì
Lánská sokolovna má 9 nových stolů,
které mohou návštěvníci využívat při
plesech, zábavách a sportovních
událostech. Iniciativa na jejich pořízení
vzešla od starosty pana Karla Skleničky
a s laskavým souhlasem zastupitelstva a
díky zručným pracovníkům obce jsou
s o u č á s t í v y b a v e n í s o k o l o v n y.
Děkujeme.
Lánští sokolové

Podìkování
Touto cestou bych chtěla poděkovat
panu Jaroslavu Bělouškovi a paní Jitce
Hruškové za pomoc při úrazu, který se
mi stal 23. února v ulici K Rybníku.
Nesmírně si vážím všímavých a
ochotných lidí.
Stanislava Řádová, Lány
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ZE ŠKOLKY A ZE ŠKOLY
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 (pokročilí)
· 09:30 – 10:00 Zpívánkové
dopoledne pro děti s rodiči
čtvrtek
· 08:00 – 09:00 Angličtina pro
dospělé (mírně pokročilí)
· 09:15 – 10:15 Angličtina pro
dospělé (pokročilí + FCE)
· 10:30 – 11:30 Angličtina pro
dospělé (středně pokročilí)
· 10:00 – 10:30 Výtvarné
dopoledne pro děti s rodiči
· Zveme Vás na společné vaření Jarní
obědové menu ve středu 1. dubna od
10:00 do 12:00 hodin. Přijďte
ochutnat polévku, nádivku a
zeleninový salát plný jarních bylinek.
Podrobné informace najdete na
www.naselany.cz.

Okénko do mateøské školy
Co se dělo v únoru v mateřské škole:
9. 2. byla zahájena plavecká výuka předškoláků v
bazénu v Tuchlovicích s příznačným názvem
Plaváček. Děti absolvují 9 lekcí, hlavním
záměrem je překonat ostych z vody, rozvíjet jejich
plavecké dovednosti. Děti jsou rozdělené podle
schopností do několika družstev a vzhledem k
počtu našich předškoláků mají letos bazén zcela
pro sebe.
11. 2. navštívila naší školku country zpěvačka
skupiny Schovanky Lída Helligerová s hudebním
programem Perníková chaloupka. Představila
nám klasickou pohádku, ale především spoustu
velmi pěkných písní. Děti se zapojily nejen svým
zpěvem, hrou na dětské hudební nástroje, ale i
pohybem. Vystoupení se jim líbilo a ještě dlouho
si pobrukovaly chytlavé melodie.
V měsících lednu a únoru se také uskutečnily lesní
dny v jednotlivých třídách. Sníh nám ani v
letošním roce příliš nepřál, ale i takové zimy
bývají. Prohlédli jsme si proto naše místečka
taková, jaká nám je letos zima nachystala.
Děti ze třídy Berušky a Kytičky se již pilně
připravují na své vystoupení v rámci akce Čtení

pro celou rodinu, které bude 22. března v Muzeu
T. G. M.
Celá mateřská škola začíná žít přípravami k
výročí MŠ. O jaké výročí se jedná a jak ho
oslavíme, se dozvíte v některém z následujících
čísel Zpravodaje. Již nyní ale prozradíme, že se
bude jednat o dvě akce. První z nich se uskuteční
16. května 2015 v lánské sokolovně a druhá
proběhne 28. května 2015 v budově mateřské
školy.
Masopustní vycházka za zvířátky do lesa
Tento školní rok nás svými příběhy provází
skřítek Ostružinka. V příběhu Masopust pro
zvířátka nás Ostružinka inspiroval nápadem
uspořádat v lese hostinu u krmelce. Na začátku
jsme si vyprávěli, čím se které zvíře živí. Děti z
domova přinesly suchý chléb, mrkev, kukuřici,
jablka a ořechy. Ve školce jsme si již dříve
připravili a vyrobili krmení pro ptactvo, pro
ostatní zvěř jsme nasbírali a usušili kaštany a
žaludy. Na cestu ke krmelci jsme si nasadili masky
zvířat. Z místního rozhlasu nám svátečně do
kroku a zpěvu zahráli několik lidových písní.
Miluše Vaněčková, ředitelka mateřské školy

·

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, oznamuje svým
zákazníkům, že opět prodává slepičky snáškových
plemen Tetra hnědá a Dominant – černý, modrý, žlutý,
kropenatý a bílý.
Stáří 14 – 19 týdnů. Cena 149 -180,- Kč/ ks dle stáří.
Prodáváme slepičky pouze našeho chovu!

Únor ve škole
· V prvním únorovém týdnu - jarní prázdniny.
· 17. 2. - Žáci od 5. do 9. třídy absolvovali

Prodej se uskuteční: V neděli 12. dubna 2015,
Lány - u rybníka - 10:45 hodin.
Při prodeji slepiček provádíme výkup králičích
kožek. Cena dle poptávky.
Případné bližší informace:
Po - Pá 9:00 – 16:00 hodin
Tel. 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840

·
·
·

Úklidové služby
·
·
·
·
·

mytí oken
úklid domácností
úklid nebytových prostor
čištění koberců
čištění čalouněného a koženého
nábytku

tel.: 721 913 325
e-mail.: info@uklidek.cz
web.: www.uklidek.cz

·

·

vzdělávací pořad o významných interpretech
vývoje české rockové scény. Zábavný a zároveň
naučný pořad o rocku přizpůsobený věku dětí
si užili i žáci 1. - 4. třídy. Pořady byly doplněny
projekcí a živými hudebními ukázkami.
20. 2. - Žákovská rada se sešla s vedením školy.
20. 2. – Odpoledne v karnevalových maskách
prožily děti ze školní družiny.
24. 2. - Den otevřených dveří. Možnosti
nahlédnout do výuky využilo 49 rodinných
příslušníků. V podvečerních hodinách byli
učitelé rodičům ve škole k dispozici ke
konzultacím o prospěchu a chování dětí.
25. 2. - V představení umělecké agentury
Pernštejni, které proběhlo v tělocvičně školy,
žáci 1. – 9. třídy nahlédli počátek českého státu
a seznámili se s jeho zakladateli - rodem
Přemyslovců. Vystoupení probíhalo formou
hraných scének, ve kterých vystupovaly
fiktivní historické postavy v dobovém oděvu.
Ty se prostřednictvím rozhovorů mezi sebou a
s diváky snažily co nejlépe přiblížit dané
období. V některých scénkách se přímo

·

·

·

účastnili i sami žáci.
26. 2. - V 6. lekci projektu Rozumíme penězům
se žáci 8. třídy zabývali rolemi obchodníků a
spotřebitelů a porovnávali klady a zápory
nakupování v malém obchodě v místě bydliště
a v supermarketu v nedalekém městě.
Seznámili se také s nevhodnými prodejními
praktikami některých prodejců.
Členové školní zdravotní služby se na svých
pravidelných středečních schůzkách vždy
jednou za čtrnáct dnů aktivně připravují na
soutěž hlídek mladých zdravotníků, které se
chtějí zúčastnit v měsíci květnu.
Během 2. čtvrtletí školního roku byla ve škole
pořádána školní kola olympiád z českého
jazyka, anglického jazyka, dějepisu, zeměpisu,
ve kterých soutěžili žáci 2. stupně. V
následných okresních kolech se nejlépe
umístil Matěj Cingálek (9. místo v Zeměpisné
olympiádě) a Sofie Přibylová (10. místo v
Zeměpisné olympiádě). Všem žákům, kteří
školu v okresních kolech reprezentovali, i
jejich učitelům děkuji za přípravu.
Žáci školy se zapojili do výtvarné soutěže,
kterou vyhlásil spolek Naše Lány v rámci
benefiční akce Čtení pro celou rodinu. Děti
tvoří obrázky dle zadaných kritérií na motivy
díla Jiřího Žáčka.
Na přelomu měsíců ledna a února proběhlo ve
škole dotazníkové šetření školního klimatu
Mapa školy, kterého se účastnili žáci, rodiče,
pedagogové i provozní pracovníci. Výsledky
šetření budou známy v měsíci květnu.
Iveta Vrabcová, ředitelka základní školy
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KALENDÁØ AKCÍ V LÁNECH A VAŠÍROVÌ V ROCE 2015
Přinášíme Vám letošní kalendář akcí na letošní rok, 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.
Redakce Zpravodaje
Březen
14. 3.
15. 3.
22. 3.
22. 3.
22. 3.
24. 3.
29. 3.
Duben
Duben
Duben
5. 4.
12. 4.
15. 4.
15. 4.
25. 4.
26. 4.
30. 4.
30. 4.
Květen
Květen
Květen
2. 5.
8. 5.
16. 5.
17. 5.
23. 5.
28. 5.
29. 5.
30. 5.
30. 5.
Červen
Červen
6. 6.

Maškarní bál v papučích od 20:00 hodin v lánské sokolovně (Hokejová
síň Lány)
Krajský turnaj ml. žáků ve stolním tenise (Sokol)
Cestopisná přednáška – Kuba, v 18:00 hodin v Lánské klubovně
(Mládež sobě)
Utkání staré gardy HC Lány, 16:00 hod, zim. stadion Slaný (HC Lány)
Čtení pro celou rodinu a Burza knih, od 14:00 – 17:00 hodin, Muzeum
T. G. M. v Lánech (Naše Lány, ZŠ Lány, MŠ Lány, Muzeum TGM)
Valná hromada TJ Sokol Lány, sokolovna od 19:00 hodin (Sokol)
Velikonoční prodejní výstava, od 9.00 do 17.00 hodin (Muzeum TGM)
Turistický výšlap s hůlkami NW nebo bez nich (Sokol)
Lánská koule 2015 – zahájení turnaje (Obec Lány, Sokol)
Turnaj veteránů ve stolním tenise Memoriál Jindry Skály (Sokol)
Otevírání lánského mola, Židovský rybník (MK Lány)
Jarní burza dětského oblečení, botiček a hraček od 9:00 do 12:00 hodin
v sokolovně (Naše Lány, z.s.)
Přednáška Bezpečně na internetu, od 16:00 hodin v ZŠ, 4 vyučovací
hodiny (ZŠ Lány)
Soutěž historických modelů poháněných spalovacími motory,
modelářské letiště Lány (MK Lány)
Lánská jarní neděle, soutěž historických modelů poháněných
elektromotory, modelářské letiště (MK Lány)
Pálení čarodějnic, modelářské letiště (Obec Lány, SDH TGM Lány,
MK Lány, Baráčníci)
Pálení čarodějnic, hřiště ve Vašírově (Náš Vašírov)
Memoriál Pavla Sláničky v nohejbalu trojic, sportoviště u sokolovny
(Sokol)
Turnaj Vašírovský úsměvný volejbal, hřiště ve Vašírově (Náš Vašírov)
Tradiční Prvomájová stopa - výšlap na horu Říp (Náš Vašírov)
Běh vítězství zámeckým parkem (Obec Lány, Sokol, ZŠ Lány)
Slavnostní akce k výročí Mateřské školy Lány, lánská sokolovna (MŠ)
Turnaj – minitenis, děti 6 - 7 let, (TK Lány)
Lánské aerovleky, polétání modelářské letiště (MK Lány)
Slavnostní akce k výročí Mateřské školy Lány, budova MŠ (MŠ)
Bogrács gulyásc, náměstí Lány od 21:00 hodin (Společně pro Lány)
Staročeské máje (Obec Lány, Baráčníci)
Turnaj veteránů v kategoriích 35-59 let (TK Lány)

Cyklovýlet po blízkém i vzdálenějším okolí (Náš Vašírov)
Lánský den plný her, dětské hřiště a Židovský rybník od 13:00 do 18:00
hodin (Naše Lány, MK Lány, SDH Lány, Baráčníci)
6. 6.
Turnaj babytenis - děti 8-9 let (TK Lány)
7. 6.
Turnaj ve dvouhře Lány OPEN, pro členy TK a občany (TK Lány)
13. 6.
Lánská smeč - 13. ročník, Memoriál J. Zelenkové ve volejbale (Sokol
20. 6.
Sportovní den s SK Lány, 2. ročník sportovně společenského dne na
fotbalovém hřišti v Lánech (SK Lány)
20. 6.
Krajské přebory minitenis - děti 6-7 let (TK Lány)
24. - 26. 6. 5. Olympiáda dětí a mládeže, 8:00 - 13:00 hod., hřiště TJ Sokol (ZŠ Lány)
26. 6.
Koncert, lánský kostel od 18:00 hodin (Chorus Laneum)
27. 6.
Rocková Nakopanina 2015, modelářské letiště Lány (Obec Lány, MK
Lány)
Červenec
Červenec
Cvičení pro ženy, úterý v 9:00 a ve 20:00 hodin v sokolovně (Sokol )
Červenec
Výlet do Mirákula v Milovicích (Náš Vašírov)
6. 7.
Koncert u kapličky ve Vašírově (Obec Lány)
11. 7.
Lánské letní polétání, modelářské letiště (MK Lány)
11. 7.
Turnaj veteránů v kategoriích 60 – 85 let (TK Lány)
18. 7.
Lánský pokec 2015, létání s modely, včetně nočního poletování,
modelářské letiště (MK Lány)
19. 7.
Lánské výškoměry 2015, soutěž větroňů poháněných elektromotorem
(MK Lány)

25.-26.7.
27.7. - 31. 8.
Srpen
Srpen
3. 8. - 7.8.
3.-7. 8.
8. 8.
22. - 23. 8.
17. - 21. 8.
29. 8.
Září
Září/říjen
Září
5. 9.
5. - 6. 9.
6. 9.
11. - 12. 9.
12. 9.
13. 9.
19. 9.
19. 9.
19. 9.
20. 9.
26. 9.
Říjen
Říjen
Říjen
30.10.

Turnaj – dorost (TK Lány)
Příměstský tábor pro děti, 8:00 – 16:00 hodin, Domeček (Naše Lány)
Lánský gulášfest (Obec Lány)
Příměstský tábor pro děti, 8:00 – 16:00 hodin, Domeček (Naše Lány)
Tenisový kemp pro děti, (TK Lány)
Turnaj - babytenis pro děti 8-9 let (TK Lány)
Turnaj - mladší žáci (TK Lány)
Tenisový kemp pro děti (TK Lány)
6. ročník dětského sportovního dne (Náš Vašírov)
Létání s dráčky - drakiáda , modelářské letiště (MK Lány, MŠ Lány)
Turnaj Vašírovský nohejbalový kop, hřiště Vašírov (Náš Vašírov)
Soutěž o Pohár modelů hasičských, Židovský rybník (MK Lány)
Turnaj starší žáci (TK Lány)
Lánská louže, 7. ročník soutěže v přesnosti a rychlosti vedení lodí,
soutěž hasičských lodí, Židovský rybník (MK Lány)
Turnaj mladší žáci (TK Lány)
Lánská podzimní sobota a Lánské noční poletování, soutěž
historických modelů , modelářské letiště (MK Lány)
Lánská podzimní neděle, soutěž historických modelů poháněných
elektromotory, modelářské letiště (MK Lány)
Posvícenský turnaj ve čtyřhře pro členy TK a lánské občany (TK Lány)
Masarykova vatra a Kulinářský jarmark, náměstí Lány, hřiště za
sokolovnou (SDH TGM Lány, Muzeum TGM, Obec Lány)
Večer na rejdě, plavby se slavnostně osvícenými modely lodí, Židovský
rybník (MK Lány)
Turnaj minitenis děti 6 - 7 let (TK Lány)
Turnaj babytenis děti 8 - 9 let (TK Lány)
Uzavírání lánského nebe, modelářské letiště Lány (MK Lány)
Turistický výšlap s hůlkami NW nebo bez nich (Sokol)
Lampiónový průvod, výchozí místo lánský hřbitov v 18:00 hodin
(Naše Lány, z.s.)

Listopad
Listopad
Listopad

Středočeský oblastní turnaj mládeže ve stolním tenisu(Sokol)
Adventní prodejní výstava, Muzeum T. G. M. v Lánech, od 9.00 do
17.00
15. 11.
Zavírání lánského mola, Židovský (MK Lány)
28. 11.
Rozsvěcení vánočního stromečku, před obecním úřadem v 17:00
hodin (Obec Lány)
Listopad/ Prosinec Turnaj o šachového mistra Lán, sokolovna (Sokol)
Prosinec
Prosinec
Vánoční cvičení pro ženy, sokolovna (Sokol)
5. 12.
Mikulášská nadílka, na Vohrádce ve Vašírově (Náš Vašírov)
12. 12.
Voňavý advent a soutěž Zlatý šafrán, sokolovna Lány od 10:00 do
17:00 hodin (Obec Lány)
Prosinec
Turnaj ve stolním tenise pro děti, sokolovna (Sokol)
19. 12.
Vánoční buchec, sokolovna (Sokol)
23.12.
Vánoční koncert v lánském kostele (Chorus Laneum)
26. 12.
Turnaj ve stolním tenise dospělých, sokolovna (Sokol)
30. 12.
Premiéra divadelního spolku Tyrš + Předání ceny Klobouk dolů,
sokolovna (Obec Lány)
31. 12.
Silvestrovský turnaj ve stolním tenise, sokolovna (Sokol)
Použité zkratky pořadatelů:
Baráčníci – Vlastenecko-dobročinná obec
baráčníků Lány – Vašírov
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
Naše Lány –Naše Lány z. s.

SDH Lány – Sbor dobrovolných hasičů
T. G. Masaryka v Lánech
Sokol – TJ Sokol Lány
TK Lány – Tenisový klub Lány
ZŠ Lány – Základní škola Lány
Náš Vašírov
Mládež sobě

Pokud není uveden termín akce, bude upřesněn pořadateli dodatečně.
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ZE ŽIVOTA SPOLKÙ
Jednotka sboru dobrovolných hasièù TGM Lány bilancuje rok 2014
Letošní rok jsme měli menší počet výjezdů oproti průměru loňských let.
Většinou se pohybujeme okolo 20 až 25 výjezdů za rok. Měli jsme 11
výjezdů, z toho 7x požár, 3x technický zásah a 1x záloha na stanici HZS
Stochov. Ale zase na druhou stranu letošní výjezdy byly náročnější
charakterem zásahů. Namátkou uvádím požár dřevníku na Stochově, který
byl v těsné blízkosti rodinného domu, kde byl
nedostatek vody. Další náročný zásah byl požár
pneumatik v Rynholci na Armádě, oheň vznikl v
nočních hodinách, v nepřístupném a nepřehledném
terénu. A nejnáročnější zásah, který jsme absolvovali,
byl 31. 1. - 1. 2. 2014 požár pekáren La Lorraine na
Kladně (bývalé mrazírny). Na zásahu jsme byli 1 den a
6 hodin, byl to náročný zásah, kdy se jednotka
prostřídávala na místě. Celkově zásah trval dalších
několik dní, ale to už za účasti HZS. Počasí bylo velice
chladné, objekt byl obrovský a o náročnosti zásahu
vypovídá i to, že byl vyhlášen nejvyšší stupeň ohrožení
tzv., zvláštní stupeň.
Dále několik čísel ze zásahů: Jednotka zasahovala v
lánském katastru 2x, mimo katastr 9x, průměrný počet
hasičů na výjezd 6 členů, průměrná doba trvání zásahu
4 hodin a 38 minut. Nejvytíženějším měsícem byly
leden, březen a červenec - shodně po třech výjezdech. Jednotka pomohla
uchránit majetek v hodnotě 1 504 000 000 Kč.
Technika: CAS 32 Tatra 148 vyjela celkem ke čtyřem zásahům, CAS 25 K
Liaz 101 vyjela celkem k devíti zásahům, OA VW Transportér vyjel celkem k
třem zásahům, požární stříkačka a plovoucí a kalové čerpadlo byly použity

u dvou zásahů a dýchací technika u třech zásahů.
Akce: Během roku jsme se účastnili valných hromad a hasičských plesů v
okolních vesnicích. Uspořádali jsme vlastní Hasičský ples v Muzeu T. G. M.,
pomáhali jsme při pálení čarodějnic, Májích a lampionovém průvodu,
předvedli jsme ukázky s technikou při Lánském dni plném her. V září jsme
spolupořádali Vatru T. G. M. a v prosinci jsme rok
uzavřeli na valné hromadě.
Zásahy: 19.1. Požár – Slovanka – požár komína, 28.1.
Požár – Čelechovice – požár truhlárny, 31.1-1.2. Požár
– Kladno – bývalé mrazírny, 5.3. Technický z. – Lány –
čerpání vody, 22.3. Technický z. – Lány – vyproštění
uvízlého psa, 31.3. Požár – Tuchlovice – požár trávy,
20.6. Záloha - HZS Stochov, 1.7. Technický z. –
Slovanka – vyhledávání osob ve zřícené budově, 13.7.
Požár – Rynholec – požár skládky pneumatik, 27.7.
Požár – Stochov-Honice – požár dřevníku, 11.12.
Požár – Stochov – požár sklepa.
Jednotka absolvovala 1x výcvik ve vyprošťování při
dopravní nehodě, 3x výcvik na vodě a při záchraně
tonoucích a práci s raftem na divoké vodě, 12x výcvik s
technikou, výstrojí a výzbrojí, 4x výcvik na lezecké
Antonín Bechyně
stěně, 10x jsme pomáhali technicky naší obci.
Během roku jsme pracovali i brigádně v hasičské zbrojnici na technice,
výstroji a výzbroji. Nejaktivnějším hasičem lánské výjezdové jednotky byl
Antonín Bechyně – vyjel do akce 7x z celkem 11 výjezdů.
Petr Králíček

Hokej uèí dìti odpovìdnosti
Aleš Lomberský je lánský rodák, který hokej miluje už od svého útlého dětství,
kdy se na bruslích proháněl na ledě za sokolovnou. V současné době je
předsedou lánského hokejového klubu. Chodí do práce, stará se o rodinu a
ještě si najde čas, aby v Lánech pomáhal udržovat tradici hokeje, a jak mi sám
přiznal, je to prý čím dál tím těžší.
Letos lánský hokejový klub oslaví 80 let od svého založení. Kdo patřil
mezi zakládající členy?
Hokejový klub byl založen v sezóně 1934-1935 sedmi nadšenci. Konkrétně
to byli Karel Kestner, Josef Ryšlink, Jaroslav Štěpánek,
Alois Dědič, Bohumil Kestner, František Markup,
Ladislav Krejsa.
Můžeš zavzpomínat na historické úspěchy lánského
hokeje, které se nesmazatelně vryly do paměti všem
Lánským?
Myslím si, že nejúspěšnější období bylo v letech 19801997, kdy se lánské mužstvo dospělých pravidelně
umisťovalo na stupních vítězů, z toho 10x na první příčce.
V sezónách 1999/2000 a 2004/2005 vyhrálo první místo
v okresním přeboru Kladenska. Hned v následující
sezóně 2005/2006 stejný úspěch zaznamenalo druhé
mužstvo dospělých v rakovnickém okresu. Posledním
úspěchem byly mistrovské tituly dorostu v letech 2011 a
2012, kdy je dorost získal bez ztráty jediného bodu.
Kolik vás je v současném týmu, kdo vás trénuje a kolik
zápasů v sezóně odehrajete?
V současné době obě mužstva dospělých čítají 45 aktivních hráčů.
Trenérem A-mužstva je od roku 1992 František Hamouz. B-mužstvo si
zatím nenašlo náhradu za Františka Kunu, který po deseti letech v této
funkci trenéra skončil. Zápasů odehraje každý tým 15-18.
Jak dlouho hraješ hokej za Lány ty?
Já jsem začal hrát za žáky v roce 1997, kdy mě do toho „uvrtali“ spolužáci,
kteří již v klubu hráli.

Pamatuješ ještě na ledovou plochu za sokolovnou? Jaké hokejové
"legendy" jsi tam potkával?
Vzpomínku na kluziště za sokolovnou mám jen matnou. Ale přesto pro mě
největšími legendami zůstávají Karel Kestner a Antonín Bechyně.
Co prošlo za ty roky ve vašem týmu největší změnou?
Přes velikou snahu Lubora Zelenky a jeho následovníků Radka
Jirkovského, Ivana Kotála a Miloše Jelínka se nepodařilo na Lánech udržet
mládežnická družstva.
Takže si nevychováváte své nástupce?
Bohužel, v tuto chvíli nemáme žádné mládežnické
družstvo.
Proč podle tebe nemají děti (případně jejich rodiče)
zájem hrát hokej?
Hlavní problém jsou, dle mého, čas a finance. My jsme
jezdili na tréninky v 5 hodin ráno a nikoho nenapadlo říci,
že je to brzy. V posledních letech dorostu jsme měli
problém dostat hráče na trénink v 9 hodin.
Na kolik vyjde základní výbava malého hokejisty?
Co se týče finanční náročnosti, tak u malého začínajícího
hokejisty se musí počítat s částkou okolo 6.000 Kč za
pořízení základní hokejové výstroje. Náš klub nabízí pro
nejmenší hráče možnost si některé části výstroje zapůjčit.
Aleš Lomberský
Kdyby chtěli rodiče svou ratolest přihlásit, na koho se
mohou obrátit a s jakou časovou náročností musí počítat?
Pokud by se sešlo dostatek rodičů, kteří by chtěli dát svou ratolest na hokej,
tak se samozřejmě mohou obrátit přímo na mě. Kontakt najdou na webu
www.hclany.estranky.cz. Na této úrovni, kterou náš klub hraje, není časová
náročnost tak vysoká. Tréninky přípravky a nejmenších hráčů by probíhaly
1x týdně o víkendu.
Pokračování na str. 7...
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Hokej uèí dìti odpovìdnosti
... pokračování ze str. 6
Proč by měly podle tebe děti hrát právě hokej?
Protože hokej je nejrychlejší kolektivní hra, která
je velmi krásná a oblíbená. Rozvíjí týmovou
spolupráci a hlavně buduje v dětech také nějakou
povinnost a odpovědnost.
Chystáte nějaké oslavy, kterých se můžeme
zúčastnit i my "nehokejisté"?
Žádné velkolepé oslavy se nechystají. „Slavit“
začneme 14. 3. 2015 na Maškarním bále v

Chodník od slova chodit
papučích v lánské sokolovně, kde bude
prezentována osmdesátiletá historie klubu. Další
událost spojená s oslavami výročí bude utkání
staré gardy, které se uskuteční 22. 3. 2015 od
16:00 hodin na zimním stadionu ve Slaném.
Tímto bych rád pozval všechny příznivce
lánského hokeje, aby přišli fandit a oslavovat s
námi.
Ilona Víchová

Køížem krážem po USA
V neděli 22. února proběhla v Lánské klubovně
cestovatelská přednáška s názvem Křížem
krážem po USA, kterou vedla Lada Kosárová.
Příjemně mě překvapila velká účast s
kamarádskou atmosférou. Přiznám se, že jsem
měla strach, zda po celou dobu přednášky (2x 45
minut) udržím pozornost, ale už po pěti minutách
mi bylo jasné, že se mi nebude chtít odejít.
Společně jsme putovali z východu na západ.
Nešlo o klasickou přednášku, ale o postřehy
dámy, která si cestování užívá na maximum a
všímá si každého detailu. Dozvěděli jsme se
stručná fakta, ale hlavně „libůstky“, jaké v
běžném průvodci nenajdete. Ohromila nás
návštěva rušného New Yorku, kýčovité Las
Vegas, padesátistupňová vedra v Údolí smrti,

národní parky „původních“ obyvatel i putování
za velrybami. Sama Lada přiznala, že když se po
několika dnech putování v pouštích a horách s
rodinou vrátili do civilizace, přesněji do Los
Angeles, byla tomu opravdu ráda. Během měsíce
autem procestovali s rodinou 11 států a 13
národních parků. Dohlížela na ně průvodkyně
Blanka Nedvědická, která je zavedla i na místa,
která turisté běžně nespatří. Promítání fotografií
doplnily mapy a zajímavé předčítání z deníku,
který paní Lada píše přímo na svých cestách, aby
na nic důležitého nezapomněla. Další přednáška
bude 22. března od 18:00 hodin, tentokrát o
nejčerstvějším zážitku paní Kosárové, o Kubě.
Ilona Víchová

NEBE NAD LÁNY
Minulý měsíc se nacházela největší planeta
sluneční soustavy - Jupiter - v opozici se Sluncem,
navíc se Země na své oběžné dráze Jupiteru
přiblížila na nějakých 650 milionů kilometrů, a to
už bylo pokoukání!
Jupiter je latinská varianta jména nejvyššího
řeckého boha Dia. Je to plynná planeta a je tak
velká, že do ní lze umístit tisíc zeměkoulí! Spolu se
Sluncem si při vzniku rozdělily prakticky celé
zárodečné mračno. Ten zbytek, který ponechaly
pro stavbu všech ostatních planet včetně Země,
všech asteroidů, co jich v obou pásech je a všech
komet za Neptunem, nestojí ani za řeč. Jedná se o
méně než jedno promile hmoty! Při troše dobré
vůle se dá říci, že Slunce tvoří s Jupiterem jakousi
gravitačně vázanou soustavu,
dvojhvězdu. Ano, čtete dobře.
Jupiter měl k tomu být hvězdou
blízko. Chybí mu jen trocha víc
hmoty k zapálení
termonukleárních reakcí v nitru.
Jeho relativně velká hmotnost
nám dělá neocenitelnou službu.
Odstraní z kolizních drah
všechna tělesa, která by mohla
způsobit celoplanetární
katastrofu. Jeden jeho takový
zásah jsme před šesti lety

NÁZORY A KOMENTÁØE

sledovali v přímém přenosu. Kometa Shoemaker
Levy se musela poroučet k Nejvyššímu a
zanechala svým dopadem v jeho už tak úchvatné
atmosféře nádhernou stopu. Jupiter rychle
rotuje, den tam trvá devět hodin. To má za
následek celkem viditelné zploštění na pólech.
Atmosféra je tou rotací učesána do známých
pruhů. Jupiterovu pihu krásy jižně od rovníku
jistě znáte. Je to neskutečně velká a vytrvalá
bouřka. Vír je velký jako dvě zeměkoule a točí se
už nejméně dvěstě let! Jupiter má asi šest desítek
známých měsíců. Ty čtyři největší objevil již při
prvním pohledu člověka do dalekohledu jeho
strůjce - geniální Galileo.
Jirka Luska

Člověk by řekl, že když v obci máme tak
pěkné chodníky, budeme si jich vážit a
užívat si procházky bez strachu z
automobilového provozu. O to víc mě
překvapuje, když majitelé vozů nejsou
schopni funkci chodníků plně pochopit
a parkují u svých domů takovým
způsobem, nad kterým zůstává rozum
stát. Nejen, že někteří z nich parkují přes
celý chodník, ale mezi autem a vraty je
ponechána minimální mezera a nedá se
projít. Ještě smutnější je, že za těmi
samými vraty je dostatek místa, kde by
vůz nikomu nepřekážel. Ovšem, je třeba
vylézt z auta, otevřít, zajet dovnitř a zase
zavřít. Prostě vynaložit více pohybu.
Moc prosím všechny majitele vozů, aby
byli ohleduplní k nám chodcům a ještě
více k maminkám s kočárky, které v
takovém případě musí celou překážku
obejít po silnici, kde jezdí auta. Předem
děkuji za ochotu.
Ilona Víchová

Z HISTORIE
Pétanque je hra pro každého
Pokud bychom se chtěli dozvědět něco o
původu a historii pétanque, bylo by to
dlouhé povídání. Tedy alespoň krátce.
Již holandský myslitel Erasmus
Rotterdamský (cca 1466-1536) uvádí
několik variant hry s koulemi. Velmi
podobné hry se sice provozovaly již v
Egyptě a starém Řecku, ale se
současným pétanquem to moc
společného nemělo. O užitečnosti a
zdraví prospěšnosti hry krásně psal i
proslulý francouz Francois Rabelais –
právník, lékař, botanik a stavitel a
především spisovatel, autor románu
Gargantua a Pantagruel. Prohlásil:
Neexistují žádná onemocnění, ani
revmatismus, která by zabránila hrát
tuto hru. Hra je vhodná pro všechny
věkové kategorie od dětství do stáří.
Historie je sice velmi stará, ale pravidla
tohoto sportu byla formulována až v
první dekádě dvacátého století. Za
kolébku pétanque je obecně
považováno francouzské středomoří.
I když se v současné době hraje po celém
světě, nejpopulárnější je stále ve Francii.
Zde patří ke stylu života, stejně jako
skvělé víno a proslulé sýry. Hraje se
všude. Ve městech, ale i v posledních
zapadlých vesničkách. Francouzi se
také umisťují na všech prestižních
soutěžích včetně MS na předních
místech. Dnes je však dohánějí Italové,
Španělé, Thajci ale i borci z řady jiných
zemí, třeba z Lán.
Oldřich Polášek
Pokračování v příštím čísle Zpravodaje.
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Ze Sokola
· Organizační výbor Běhu vítězství

·

·

·
·
·

·

·

zámeckým parkem se sešel na své
první schůzce k přípravě letošního
43. ročníku.
Sobotní cvičení v březnu proběhnou
7., 21. a 28., v sobotu 14. března se
necvičí! Připravte si masku a přijďte
14. 3. večer na Maškarní bál v
papučích.
15. března proběhne v sokolovně
velký bodovací turnaj mládeže z
okresů Kladno a Rakovník ve stolním
tenisu.
Ve stejný den sehrají šachisté další
svůj zápas na domácí půdě.
24. března od 19 hodin bude valná
hromada TJ Sokol Lány.
V březnu jsme skáceli čtyři přerostlé
túje před vchodem do sokolovny a v
průběhu roku je nahradíme jinou
zelení. Návrh připravil J. Doležal.
Pr o b ě h l o o t e v í r á n í o b á l e k s
nabídkami na zhotovení izolace
suterénu sokolovny. Všechny čtyři
oslovené firmy nabídku poslaly, nyní
je na hodnoticí komisi vybrat tu
nejlepší. Hlavní ale je dát dohromady
dostatek peněz pro případ, že
neobdržíme grant od Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy, o
který jsme v lednu požádali.
Zájemci o účast ve hře pétanque v
letošním turnaji se mohou hlásit u
pana Oldřicha Poláška na e-mail:
polasekol@seznam.cz nebo mob.
608 410 832. Nezapomeňte, už je
čas!
Václava Nováková

Rok sokolské architektury
Výbor ČOS vyhlásil rok 2015 Rokem
sokolské architektury. Cílem je jednak
zmapovat, jak vypadají objekty
sokoloven, a jednak poznat historii
jejich vzniku. Za tím účelem vyhlásil
literární soutěž „Naše sokolovna“ pro
mládež ve věku od 8 do 15 let. Družstvo
se svým cvičitelem – vedoucím má
popsat příběh sokolovny – její vznik,
historii, zajímavosti, vypracovat nákres
nebo pořídit foto a zaslat nejpozději do
30. dubna do Tyršova domu v Praze.
Václava Nováková

Pøípravná utkání SK Lány
Fotbalový oddíl SK Lány sehrál dvě přátelská
utkání ve sportovním areálu v Rynholci. Prvním
soupeřem byl SK Kamenné Žehrovice (22.2.),
následující víkend změřily Lány síly s týmem TJ
Sokol Tuřany (28.2.).
SK Lány – SK Kamenné Žehrovice 1 : 0 .
Lánští si poprvé v letošním roce vyzkoušeli velké
hřiště a na hráčích byla patrná nerozehranost po
zimní přestávce. Žehrovice byly aktivnějším
týmem, ale obrana Lán fungovala na výbornou a
hráči v modrobílém se postupně začali
prosazovat i v útočné fázi. V prvním poločase
skóroval Ivo Rybář, ale jeho regulérní branku
rozhodčí neuznal pro ofsajd. Ve druhém poločase
si tentýž hráč spravil chuť a výstavní střelou do
horního růžku stanovil i výsledné skóre 1 : 0.
Lány nastoupily v této sestavě: Haužvic – Pelc,
Dudašík D., Krob, Loskot J. – Pavelka, Matějka,
Ambrož, Vejrážka – Taneček, Reichl. Do zápasu
se dále zapojili: Rybář I., Mocsonoky, Keller,
Jirava, Kosár, Švolba.

SK Lány – TJ Sokol Tuřany 3 : 3.
Do druhého zápasu nastoupily Lány v obměněné
sestavě. První branku vstřelil lánský Ambrož,
když zužitkoval přihrávku Švolby. Soupeř ale
nesložil zbraně a dokázal do poločasu otočit skóre
ve svůj prospěch. Ve druhém poločase mohlo být
ještě hůře. Rozhodčí po faulu v pokutovém území
Lán nařídil penaltu, ale útočník Tuřan mířil pouze
do tyče. O několik minut později Lány dokázaly
skóre otočit. Nejprve se prosadil střelou k tyči Ivo
Rybář po přihrávce Ambrože a opět zafungovala
spolupráce Švolby s Ambrožem, který skóroval z
rychlého protiútoku. Poslední slovo však měli
hosté, když proměnili druhou nařízenou penaltu.
Lány nastoupily v této sestavě: Novák – Krob,
Rajgl P., Dudášik D., Loskot – Pavelka, Rybář I.,
Dolák, Mocsonoky - Švolba, Ambrož. Do zápasu
se dále zapojili: Keller, Matějka, Rajgl M., Krátký,
Pelc.
Robin Ambrož

Rozpis zápasù SK Lány A

Rozpis zápasù SK Lány B

Ne 22.3.

15:00

SK Lány - SK Lišany

Ne 22.3.

15:00

B. Rynholec - SK Lány

So 28.3.

15:00

SK Senomaty - SK Lány

Ne 29.3.

15:00

SK Lány - Sp. Řevničov

Ne 5.4.

16:30

SK Lány - Oh. Městečko

So 4.4.

10:00

Ol. Rakovník - SK Lány

So 11.4.

16:30

Sp. Lužná - SK Lány

Ne 12.4.

16:30

SK Lány - Sj. Chrášťany

Ne 19.4.

17:00

SK Lány - PO Olešná

Ne 19.4.

17:00

So. Branov - SK Lány

So 25.4.

17:00

FK Hředle - SK Lány

Ne 26.4.

17:00

SK Lány - So. Pustověty

Ne 3.5.

17:00

SK Lány - So. Sýkořice

Ne 3.5.

13:30

So. Petrohrad - SK Lány

So 9.5.

17:00

FK Kněževes -SK Lány

Ne 10.5.

17:00

SK Lány-B. Lubná

Ne 17.5.

17:00

SK Lány -So.Janov

Ne 17.5.

13:30

SK RakovníkB-SK Lány

So 23.5.

17:00

SK Pavlíkov -SK Lány

Ne 24.5.

17:00

SK Lány -TJ Čistá

Ne 31.5.

17:00

SK Lány - ČL Kolešovice

Ne 31.5.

17:00

TJ Šanov -SK Lány

So 6.6.

17:00

FC Jesenice -SK Lány

Ne 7.6.

17:00

SK Lány -TJ Roztoky

Ne 14.6.

17:00

SK Lány -FC 05Zavidov

Ne 14.6.

17:00

So.Kroučová -SK Lány

Pozvánka na netradièní hokejové utkání
Hokejový klub Lány zve srdečně všechny příznivce hokeje na utkání Staré gardy HC Lány, které se
uskuteční u příležitosti výročí 80 uplynulých let od založení klubu. Akce se koná v neděli 22. března 2015
od 16:00 hodin na zimním stadionu ve Slaném.

Pozvánka na valnou hromadu TJ Sokol Lány
Zveme členy a příznivce na valnou hromadu TJ Sokol Lány, která se uskuteční v úterý 24. března 2015 od
19:00 hodin v sokolovně.
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