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Úvodník

Místní program obnovy obce 2015-2020

Lánský hokej

Přehled připravovaných akcí vychází ze
schváleného programu obnovy venkova na
období 2015-2018. Na akce Rekonstrukce
chodníků Čs. armády, Zateplení DPS
a Revitalizace okolí Židovského rybníka jsou již
vypracovány projektové dokumentace.
V současné době se zpracovává projektová
dokumentace na Propojení chodníků v ulici
Zámecká a je zadáno zpracování dokumentace na
Výstavbu kanalizace a ČOV Vašírov. Dále jsou
zpracovány studie na akce Obnovení křížků v okolí
obce, Obnovení Lánské brány a Úprava školního
kampusu.
Přehled připravovaných akcí: Rekonstrukce
chodníků ulic Zahradní, Čs. armády, Berounská
(2015-2018, 8 mil.), Výstavba kanalizace a ČOV
v části obce Vašírov (2017-2019, 20 mil.),
Zateplení DPS Lány (2015, 3 mil.), Výměna
veřejného osvětlení v ulici U Kasáren (2016, 500
tis.), Zateplení fasády a výměna oken na budově
čp. 174 v ulici Ke Hřbitovu (2016, 1 mil.),
Revitalizace okolí Židovského rybníka v Lánech
(2016-2018, 8,5 mil.), Oprava místních
komunikací Pod Kopaninou, Školní, U Špýcharu
(2015-2017, 2,5 mil.), Výstavba místní
komunikace – spojka U Lipky – obchvat obce
(2016, 1 mil.), 2. a 3. etapa kamerového systému

Ten, kdo zavítal v neděli 22. března 2015
odpoledne na zimní stadion ve Slaném,
si mohl myslet, že se zde hraje nějaké
utkání okresního přeboru nebo jiné
podobné soutěže v ledním hokeji.
Alespoň na první pohled to tak vypadalo.
Na ledové ploše dvě družstva, v hledišti
asi padesát diváků – no zkrátka poklidné
nedělní odpoledne. Ale ten druhý pohled
ukázal něco jiného. Na ledové ploše se
neproháněli žádní junioři, ale pánové
v nejlepších letech a hrál se zápas staré
gardy HC Lány v rámci oslav 80. výročí
založení lánského hokeje. Někteří hráči
neměli hokejovou výzbroj na sobě více
než 20 let, ale na jejich nadšení do hry to
nic neubralo. Výsledek utkání nebyl
tentokrát tak důležitý. Hlavní bylo, že se
po letech sešli hráči několika generací
a zavzpomínali na společné chvíle
strávené v lánské hokejové rodině.
Lánský hokej byl vždy jedním
z nejlepších ve Středočeském kraji.
Vycházel z tradice založené hokejovými
nadšenci v roce 1935 a místní oddíl měl
vždy jako jeden z prvních v okolí přírodní
led na kluzišti za lánskou sokolovnou
a starý pan Kuthan zvaný „ledový
dědek“ byl známou lánskou osobností.
I proto zde vyrostlo mnoho hokejistů,
kteří později oblékali dresy prvoligových
mužstev. Svou kvalitu si náš hokej udržel
i v době, kdy přírodní podmínky již
nedovolovaly udělat na Lánech led a
muselo se spoléhat pouze na zimní
stadiony v okolí. Je dobře, že se u nás na
Lánech stále daří hrát lední hokej, a já
věřím, že tomu tak bude i v budoucnosti,
protože tradice se mají dodržovat. Proto
přeji lánskému hokeji zdar a všem
ostatním příjemné jaro.
Karel Sklenička

Veøejné zasedání zastupitelstva
Zveme vás na veřejné zasedání
zastupitelstva obce, které se koná
v pondělí 13. dubna 2015 od 18:00 hodin
v sále nad hospodou Narpa.

(2015-2016, 1,3 mil.), Propojení chodníku v ulici
Zámecká s chodníkem Lány-Slovanka (2017, 1,2
mil.), Úprava školního kampusu (2015-2016,
950 tis.), Rekonstrukce sportovního hřiště v
Lesní ulici (bývalé kynologické cvičiště) (20162018, 2,5 mil.), Obnovení křížků v okolí obce
(2016-2020, 500 tis.), Rekonstrukce polní cesty –
Bílá cesta (2017-2020, 3 mil.), Rekonstrukce
polní cesty – nad lihovarem K ovčínu (20172020, 2,2 mil.), Parkoviště u hřbitova (2016, 1,4
mil.), Sportoviště ulice Za Humny (2016-2017,
850 tis.), Rekonstrukce komunikace U Kasáren
(2017, 1,3 mil.), Revitalizace břehů Lánského
potoka (2016, 500 tis.), Výsadba zeleně v okolí
lánského hřbitova (2017, 300 tis.), Zalesnění
obchvatu (2017-2020, 850 tis.), Výstavba
chodníku ve Vašírově (2018, 1,2 mil.), Obnovení
Lánské brány (2016-2018, 1,4 mil.), Pořízení
mobilní úklidové techniky (2016-2018, 2,5 mil.),
Dokončení chodníku Lány-Slovanka (20172020, 1,3 mil.), Kontejnerová hnízda (20152017, 500 tis.), Křižovatka Masarykovo náměstí
(2017-2018, 1 mil.), Chodník Křivoklátská západ
(2017, 700 tis.). V závorce je uvedena
předpokládaná doba realizace a cena.
Karel Sklenička

Vítání obèánkù a jubilejní svatby
Udržet tradici vítání občánků je čím dál tím těžší.
Kvůli změnám zákona o evidenci obyvatel
a zákona o ochraně osobních údajů nesmí
matrikáři sdělit údaje z matriky obcím, takže
starostové legální cestou nezjistí, kdo se v jejich
obci nově narodil.
Z výše uvedeného důvodu prosíme rodiče, kteří
mají zájem o vítání občánků, aby po narození
miminka navštívili Obecní úřad Lány nebo
kontaktovali Dagmar Krátkou (605 586 632,

dasakratka5@seznam.cz). Vítání občánků se
koná v obřadní síni Obecního úřadu Lány a je
bezplatné.
Stejný postup platí i pro jubilejní svatby, které
obec Lány pro své občany organizuje. Jubilejní
svatby jsou: 50 let Zlatá svatba, 55 let
Smaragdová svatba, 60 let Diamantová svatba,
65 let Kamenná svatba a 70 let Platinová svatba.
Dagmar Krátká, předsedkyně
Sboru pro občanské záležitosti

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

PÁLENÍ ÈARODÌJNIC
Kdy: 30. dubna 2015
Kde: Letiště na Kopanině v Lánech
Akce pálení čarodějnic začne tradičně v 18:00 hodin strašidelným průvodem od hasičské
zbrojnice s vynášením čarodějnice na hranici. Masky čarodějnic a jiných příšerek ve strašidelném
průvodu čeká sladká odměna. Na modelářském letišti bude připraveno slavnostní zapálení velké
hranice. Po celý večer bude hrát kladenská skupina Kupa. Občerstvení zajištěno. Rodiny mohou
opět využít možnosti stanovat na letišti. I letos bude pálení čarodějnic doprovázet soutěž ve
výzdobě oken či předzahrádek v čarodějnickém duchu. 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
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Co se dìje na radnici
Středočeský kraj vyhlásil výzvu pro
podávání žádostí o dotace ze
středočeských fondů pro rok 2015.
Zastupitelé se rozhodli podat žádost
o dotaci z Fondu rozvoje obcí a měst na
projekt Rekonstrukce povrchu Školní
ulice a z Fondu kultury na akci Rocková
Nakopanina 2015.
Zastupitelé zvažují vstup obce do
Svazku měst a obcí VKM za účelem
dosažení změny v nastavení vodárenství
v naší oblasti. Cílem svazku je zajištění,
aby peníze zaplacené občany za vodné
a stočné byly použity na efektivní provoz
a obnovu infrastruktury VKM.

Hledáme kronikáøe
Pracovní náplň a požadavky:
· průběžná evidence obecních událostí
do obecní kroniky; pořizování
fotodokumentace z kulturních,
společenských a sportovních akcí;
počítačová gramotnost výhodou,
není podmínkou.
Nabízíme:
· finanční odměnu 1 300 Kč měsíčně;
materiální podporu pro vedení
kroniky obce.
Uvítáme, když nový kronikář povede
kroniku elektronicky. Více informací
u starosty obce Karla Skleničky,
na tel. 313 502 041 nebo na e-mailu:
karel.sklenicka@obec-lany.cz.

Sbìrný dvùr v plném provozu
Sběrný dvůr je otevřen dvakrát týdně, a
to ve středu od 15:00 do 18:00 hodin a v
sobotu od 9:00 do 12:00 hodin.

Sbìr železného šrotu
V sobotu 11. dubna 2015 od 9:00 hodin
uspořádá Hokejový klub v Lánech
a Vašírově pravidelný sběr železného
šrotu. Prosíme občany, kteří by chtěli
železem přispět, aby je připravili před
své domy až v den sběru. Rádi
pomůžeme i šrot vynést. V případě
zájmu nás můžete kontaktovat na tel.
čísle 731 189 216. Předem děkujeme
všem občanům, kteří klubu přispějí.
Aleš Lomberský, předseda klubu

Kontejnery na bioodpad
Velkoobjemové kontejnery na rostlinný
bioodpad ze zahrádek budou přistaveny
od pátku 17. dubna do neděle 19. dubna
2015 na obvyklých stanovištích:
parkoviště u hřbitova, parkoviště
u rybníka, Lesní ulice u č.p. 125
a Vašírov Na Ohrádce. Kontejnery
budou v sobotu vyprázdněny.

OBECNÍ ÚØAD INFORMUJE
Návrat jarního úklidu
Po dvouleté odmlce se do jarního kalendáře vrací
dobrovolná akce pořádaná pod heslem „Spolky pro
obec“. Jarního úklidu opomíjených zákoutí na
katastru Lán a Vašírova se zúčastní dobrovolníci –
členové sportovních a kulturních spolků se sídlem v
obci.
Jarní úklid proběhne v sobotu 18. dubna
dopoledne. Brigádníci za jednotlivé spolky budou
sbírat odhozené odpadky v předem určených

lokalitách. Nejste-li členové žádného spolku
a máte chuť se do akce zapojit, neváhejte mne
kontaktovat pro více informací (e-mail:
jluska@seznam.cz, mobil: 724 673 698). Úklid je
součástí hnutí Ukliďme planetu, potažmo
Ukliďme Česko a stal se tradiční oslavou Dne Země
v mnoha světových metropolích. Přijďte i vy!
Jirka Luska

Oslavám T. G. M. pøálo poèasí
Den s TGM je tradiční akce připomínající výročí
narození prvního prezidenta Tomáše Garrigue
Masaryka. Letos jsme si připomínali již 165.
jubileum. Tento den přijíždí do Lán návštěvníci
z celé republiky, aby zavzpomínali na našeho
prvního československého prezidenta. Letošní
rok vyšla tato oslava na sobotu s velmi krásným
počasím.
Tento významný den byl zahájen pietním aktem
u hrobu Tomáše Garrigua Masaryka, kde
vystoupil pěvecký sbor Chorus Laneum.
Prezidentovu památku uctila řada významných
hostů, zástupci Senátu Poslanecké sněmovny,
vlády, ministerstev, mimo jiné náčelník
generálního štábu Petr Pavel. Bez zajímavosti
také není skutečnost, že pietního aktu se
zúčastnilo i několik hostů, kteří si na T. G.
Masaryka osobně pamatují. Během dne

navštívilo hodně návštěvníků i muzeum, kde se
mohli zúčastnit vernisáže k výstavě o Salonním
voze TGM. Pro návštěvníky byl připraven před
muzeem stan s ochutnávkou oblíbených jídel
T. G. Masaryka. Speciality byly moc dobré,
například švestkové knedlíky s mákem nebo
strouhankou, bramboračka, halušky
a Masarykovo vánoční cukroví. Ochutnávku
připravila Střední škola hotelnictví Praha
Klánovice. K dobré náladě prosluněného dne
přispělo i vystoupení novostrašeckého souboru
Čtyřlístek.
A ještě jedno velké překvapení čekalo na
návštěvníky v muzeu. Pohyboval se tam i sám
„T. G. Masaryk“ nebo postavy z první republiky,
legionáři, četníci z klubů vojenské historie a další.
Celý den se velmi vydařil.
Irena Smržová, Muzeum T. G. M. Rakovník

Èištìní rybníka
Jako každý rok se hasiči pustili do čištění rybníka
po zimě. Rybník průběžně čistíme celý rok, ale
největší úklid nastává vždy po zimě, když je
nejméně vody. Určitě už si někteří z Vás všimli, že
už zase stříká vodotrysk v rybníku. Po zimě bývá
málo vody, a tak je potřeba ji dopouštět. Než se
rybník zcela dopustí, je potřeba vyčistit všechny
4 jeho rohy, ve kterých se usazuje nejvíce
nepořádku. Především je to naplavené listí, které
je potřeba vyhrabat. Ale bohužel je tam i plno
jiného odpadu, který tam někdo nahází. Letos

jsme z rybníka vytáhli hromadu dřeva, které tam
někdo naházel, když zkoušel sílu ledu. Ale
bohužel jsme vytáhli i pneumatiku, duši a také
spoustu plastů, které tam skončí po nepořádných
návštěvnících. Obec odvezla dvě multikáry
odpadu.
Je škoda, že si někteří neváží prostředí, kde žijí
i raci. Momentálně se nám na rybníku objevil
kačer s kachnou, proto jsme jim budku vyčistili
a vystlali ji novým senem. Třeba nám tu zůstanou.
Sbor dobrovolných hasičů Lány

Rybaøení na Židovském rybníku
Nelíbí se vám, že vaše děti tráví každou volnou
chvilku u počítače nebo s mobilem v ruce? Zkuste
rybaření. Věděli jste, že na lánském rybníku smějí
rybařit pouze děti do 15 let a nepotřebují k tomu
žádné další povolení, zkoušky ani registrace
v klubech? Ano, je to tak. Lánský Židovský rybník
nepatří mezi revíry rybářského svazu, je obecní
a starají se o něj dobrovolní hasiči. Zkuste to,
sezóna právě začíná.
Rybářské lístky vydává pan Josef Šnejberk,
Křivoklátská 24 (rodinný dům u rybníka, mezi
hlavní silnicí Křivoklátská a rybníkem, blíže
dětskému hřišti). Roční povolenka je určená pro
děti do 15 let a její cena je 150 Kč, pro členy SDH
Lány, kteří se prokážou členskou průkazkou, je
povolenka za 100 Kč. Peníze za povolenky jsou

používány zpět na zarybňování rybníka. Porybní
jsou pan Šnejberk a pan Worofka.
Rybářský řád je vyvěšen v rybářské vývěsce
umístěné na Hasičské zbrojnici. Jen ve zkratce
připomínáme, že lovící má povinnost s rybami
zacházet šetrně, ať už je vrací zpět nebo si je má v
úmyslu odnést. Na místě udržujte pořádek. Lov je
povolen od 1. května do 1. listopadu, a to od 6:00
do 22:00 hodin. Lovit lze pouze na označených
místech a ponechanou rybu si je povinen lovící
ihned zapsat. Denně si lze ponechat buď jednoho
KAPRA (40 cm), AMURA (45 cm) nebo LÍNA
(20,cm), ostatních ryb si lze ponechat do 3kg.
Petr Králíček
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SPOLEÈENSKÉ DÌNÍ
43. roèník bìžeckého závodu je za dveømi!
I letos se uskuteční 8. května Běh zámeckým
parkem nebo chcete-li Běh vítězství. Zveme vás do
příjemného prostředí lánského parku, kde můžete
výjimečně sportovat nebo fandit svým dětem
a přátelům.
Z důvodu probíhající rekonstrukce zámeckého
skleníku, poblíž kterého se závod vždy konal,
bude vstup na závody přesunut ke druhé bráně
naproti kasárnám. Přes nádvoří u bývalých
zámeckých koníren projdete až k rybníku, kam
jsou situovány starty a cíle jednotlivých tratí. Ty
musel organizační výbor mírně upravit jak co do

délky, tak i místa průběhu. Přijďte fandit nebo si
připravte sportovní oděv a obuv, něco málo
natrénujte a vyražte v pátek 8. května do
zámeckého parku. Zahájení je v 8:30 hodin.
K prezenci se musíte dostavit vždy nejpozději 30
minut před plánovaným startem své kategorie.
Podrobný rozpis závodu a startu jednotlivých
kategorií najdete ve vývěsce před sokolovnou
nebo na http://beh.lany.cz/. Přihlásit se můžete
již nyní také po internetu.
Václava Nováková

Antonín Bechynì - jedna z tváøí Bìhu zámeckým parkem
Pan Bechyně je sportovcem tělem i duší. V mládí
hrál hokej, z oblíbeného kola do svých 89 let
nesesedal ani v zimě. S blížícím se jubileem (90 let),
které oslaví v červnu letošního roku, se však o slovo
přihlásily zdravotní obtíže s kyčlí. Proto si musel
odepřít svůj oblíbený tenis, na kolo se mu práší v
garáži, ale nepřestává doufat, že mu současná
medicína pomůže a on se k sportu vrátí!
Kterým sportům jste se za svůj život věnoval?
Já jsem dělal hodně sportů. Pokud jsme k tomu
tedy měli na Lánech možnosti. Protože takové
podmínky, jako mají děti teď, tolik hřišť, jsme nikdy
neměli. Jako kluci jsme hrávali fotbal na různých
pláckách, hokej na rybníku a pak jsme později
provozovali atletiku, konkrétně běhání.
Kdo vás k běhání přivedl?
Naproti nám bydlel Sláva Krejsa. Byl o pět let starší
a lákal mě, abych se s ním šel proběhnout. Naše
„tréninkové středisko“ byla cesta od Lesní správy
dolů Brejlským průsmykem, za ten dřevěný trůn,
který tam dnes je. Tehdy to byla travnatá trať.
Jednou jsme si dávali rovinky a on mi říká, ty jsi
takový rychlý, ty bys mohl jít klidně se mnou na
závody do Kladna. Kromě Pertlíčka je tam porazíš
všechny. Řekl jsem si, že to zkusím. A skutečně, v
roce 1943 byly na jaře závody. Pertlíček ale
nestartoval. Byl tam Lorenz, Křečan a jiná esa.
Všichni měli tretry a já tam přišel v obyčejných
teniskách. A opravdu jsem vyhrál v běhu na 100 m.
Jak vaše kariéra běžce pokračovala dál?
Hned po těch závodech za mnou přišli funkcionáři,
abych závodil za DTJ Kladno, a skutečně jsem je
ten rok reprezentoval ještě za dorost. V letech
1944- 1946 jsem běhal za dospělé trať 100 m. To
byla divizní soutěž s pražskými kluby. Pak se mi
podařilo startovat na veřejných závodech na
Strahově. Běžel jsem 300 metrů a porazil jsem
Mistra republiky Milana Ogouna. Okamžitě tam
byli funkcionáři Sparty a přesvědčili mě, abych šel
k nim. A tam jsem zůstal do roku 1949 do nástupu
na vojnu. To byla pro mě nejlepší léta. Třikrát jsem
získal titul mistra ČSR ve štafetě 4 x 400 metrů.
Vím, že jste se potkával i s českosl.
olympionikem E. Zátopkem.
Ano, na vojně jsem závodil za ATK Praha, kde jsem
sdílel tréninky s E. Zátopkem. Tam jsme také spolu
vyhráli jednou Mistrovství republiky ve štafetě.
A jako jednotlivec jsem se nejlépe umístil na
3. místě, to bylo také na Mistrovství republiky v

běhu na 400 metrů.
Trénovali jste spolu?
Trénovali jsme společně, ale odděleně sprinteři,
mílaři a vytrvalci.
Prý si vás jednou na nějaké akci pořadatelé
spletli s panem Zátopkem, je to pravda?
Bylo to v Chodově u Karlových Varů. Otvírali
stadion a pozvali ATK Praha a samozřejmě Emila
Zátopka. A pro něj tam byl připravený slavnostní
oběd. Byli jsme v šatně a Emilovi došel film
a potřeboval si jej přetočit. Vlezl si do plechové
šatní skříňky a řekl, abych si sedl a přimáčkl mu
dvířka, aby dovnitř nešlo světlo. Kousek ode mě
seděla jeho žena Dana Zátopková. Když přišli
pořadatelé, tak na mě spustili: „Vítáme tě,
soudruhu Zátopku, máme tady vzácnou návštěvu,
zveme tě na oběd.“ Já jsem rychle odpověděl, že
nejsem Zátopek, ale nedali si říct a jen pronesli:
„My víme, že jsi skromný, ale pojď s námi.“ Nakonec
jsem Emila vyndal ze skříňky a šli jsme na oběd.
Vy jste stál u zrodu Běhu vítězství zámeckým
parkem. Můžete zavzpomínat na začátky?
Vzniklo to tak, že jsme jako hokejový oddíl TJ Sokol
potřebovali trénovat před sezonou. Převažovala
letní příprava, kam jsme zařadili přespolní běh,
který se měl na podzim běžet na Pustinku, na
Betynku a k Vašírovu. Ale protože bylo na podzim
špatné počasí, tak jsme přeložili běh na jaro 1973.
Pak jsme se domluvili se správcem zámku to byl
tehdy pan Rydlo, že budeme závodit v parku. Ale
nebylo to u skleníku, ale přímo před hlavním
vchodem zámku u balkonu.
Zúčastnil jste se někdy Běhu jako závodník?
Ano, samozřejmě, prvního ročníku.
A na kterém místě jste se umístil?
Nevyhrál jsem, bylo mi už 46. Vyhrál syn Milan,
druhý byl Lubor Zelenka z Lán.
Návštěvníci Běhu si vás pamatují jako startéra
běžeckých kategorií. Bude tomu tak i letos?
Bohužel startovat už nebudu, zlobí mě kyčel.
Jak dlouho jste startoval?
Asi šest let. Převzal jsem to po panu L. Moravcovi.
Komu jste důležitou úlohu předal?
Štafetu jsem předal vnukovi Mirkovi Hořejšímu.
A přijdete se 8. května na závody podívat?
Ano, doufám, že tam dojdu, nebudu-li na operaci.
Pokračování v příštím Zpravodaji. Ilona Víchová

Kalendáø akcí Duben/Kvìten
12.4.

Otevírání lánského mola, rybník
Lány (MK Lány)
15.4. Jarní burza dětského oblečení,
botiček a hraček 9:00 - 12:00
hodin v sokolovně (Naše Lány)
15.4 P ř e d n á š k a B e z p e č n ě n a
internetu od 16:00 hodin,
4 vyučovací hodiny (ZŠ)
19.4. Přednáška Indie, Nepál – Tak
trochu jiný svět v 18:00 hodin,
Lánská klubovna (Mládež
sobě)
25.4. Lánská jarní sobota, soutěž
historických modelů,
modelářské letiště (MK Lány)
25. 4. Zábava s grilováním v Classicu
26.4. Lánská jarní neděle, soutěž
historických modelů,
modelářské letiště (MK Lány)
30.4. Pálení čarodějnic, sraz průvodu
v 18:00 hodin, zapálení hranice
přibližně v 19:00 hodin na
modelářském letišti (Obec
Lány, SDH Lány, MK Lány,
Baráčníci)
30.4. Pálení čarodějnic, hřiště ve
Vašírově (Náš Vašírov)
Květen Memoriál Pavla Sláničky
v nohejbalu trojic, sportoviště
u sokolovny (TJ Sokol)
Květen Turnaj Vašírovský úsměvný
volejbal, hřiště ve Vašírově (Náš
Vašírov)
2.5.
Tradiční Prvomájová stopa,
výšlap na horu Říp (Náš
Vašírov)
8.5.
Běh vítězství zámeckým parkem,
43. ročník (Obec Lány, TJ
Sokol, ZŠ Lány)
16.5. Slavnosti Mateřské školy
v Lánech od 14:00 hodin
v sokolovně (MŠ)

Zábava a grilování v Classicu
Srdečně Vás zveme na víkendovou zábavu s živou hudbou a grilováním v sobotu
25. dubna od 15:00 hodin. Grilujeme
ryby a kýty. Vstupné symbolických 30 Kč.
Hotel restaurant Classic Vás zve i ve
všední den k příjemnému posezení. Pro
hravé je k dispozici: bowling, stolní
fotbálek a playstation. Přijímáme
stravenky. Otevírací doba: Pondělí
16:00–21:00. Úterý až čtvrtek
1 1 : 0 0 – 2 2 : 0 0 . Pá t e k a s o b o t a
11:00–23:00 a neděle 11:00–21:00.
Kontakt: 313 502 333, 605 284 399,
722 150 473. E-mail:
sykorapetr1@seznam.cz. Přijímáme
rezervace na svatební obřady, rodinné
oslavy.
Eva a Petr Sýkorovi,
Hotel restaurant Classic Lány
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Probìhl zápis do mateøské
školy
Ve dnech 19. - 20. března 2015 se
uskutečnil zápis do Mateřské školy
Lány. Na každého malého příchozího
čekalo malé překvapení. Rodiče byli
informováni o chodu a aktivitách
mateřské školy. K zápisu se dostavilo
celkem 39 žadatelů o přijetí
k předškolnímu vzdělávání. Pro školní
rok 2015/2016 bude s největší
pravděpodobností vyhověno všem
žádostem zákonných zástupců, kteří
mají trvalé bydliště na Lánech a požadují
vstup dítěte do školního zařízení od
1. září 2015. Do 1. třídy by mělo odejít 36
dětí, z toho rodiče čtyř dětí zvažují
odklad školní docházky. Kapacita
předškolního zařízení zůstane i nadále
sto dětí a bude zcela naplněna.
Miluše Vaněčková,
ředitelka mateřské školy

Sovièky a Zajíèci u hasièù
V pátek 20. března navštívily dvě třídy
mateřské školy hasičskou zbrojnici. Děti
byly nadšené vozidly, která si mohly
samy vyzkoušet a důkladně prolézt.
Škoda jen, že neměly šanci vidět největší
vozidlo Tatru 148, která je momentálně
na opravě motoru. Děti dostaly i několik
otázek a všechny je správně
zodpověděly. Znaly všechna důležitá
telefonní čísla: 150 Hasiči, 155
Záchranná služba, 158 Policie, 112
Tísňová linka. Po prohlídce aut
následovala prohlídka hasičské
zbrojnice, kde viděly výzdobu
z hasičských přileb od historie až po
současnost a mnohé další vybavení
a fotografie. Na závěr si děti prohlédly
výstroj hasiče, kterou si obléká, když
jede na výjezd, a některé její součásti
měly možnost si vyzkoušet. Nejvíce je
zaujala zásahová přilba, kterou si
všechny děti vyzkoušely a vyfotily se v ní.
Petr Králíček,
SDH T. G. M. Lány

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!

Prodej se uskuteční: 9. května a 14. června,
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

ZE ŠKOLKY A ZE ŠKOLY
Okénko do mateøské školy
Co se dělo v březnu v mateřské škole:
10. 3. nás navštívila kouzelná jarní víla v podání
cvičitelky zumby s velmi akčním a zábavným
programem plným pohybu, tance, ale i soutěží
a překvapení. Děti to pohybově naladilo, pěkně si
protáhly své tělo, ale dozvěděly se i leccos z říše
zvířátek, kytiček a jarního období, na které se už
všichni moc těšíme.
20. 3. navštívily děti ze třídy Sovičky a Zajíčkové
místní hasičskou zbrojnici. Především pro
chlapce to byl jistě nezapomenutelný zážitek.
22. 3. proběhlo Čtení pro celou rodinu, kterého se
děti z MŠ Lány účastnily vystavenými výtvarnými
pracemi a s vystoupením. Poděkování patří
i třídním učitelkám ze třídy Kytičky a Berušky za
přípravu programu. Touto cestou posíláme
poděkování týmu pořadatelů za velmi zajímavé
odpoledne. Velkým překvapením pro nás byla
i návštěva spisovatele Jiřího Žáčka. Mateřská

škola děkuje za věnovaný výtěžek z této akce,
který využijeme k zakoupení knih do knihovny.
23. 3. navštívily děti ze tříd Berušky a Kytičky
divadlo Lampion na Kladně. Představení plné
zvířátek a krásných kulis Slůně, aneb proč mají
sloni dlouhé choboty se dětem velmi líbilo.
24. 3. navštívili předškoláci ze třídy Sluníčka
a Sovičky s dětmi ze školní družiny ZŠ Lány
místní knihovnu. Dozvěděli se spoustu
zajímavých informací nejen o chodu knihovny,
ale i o knihách samotných.
31. 3. zavítali předškoláci do Základní umělecké
školy Nové Strašecí. Zde si děti mohly vyzkoušet
cvičení v Zrcadlovém sále. Ve výtvarných
a hudebních učebnách bylo též plno zajímavého,
mnozí měli možnost odhalit své nadání například
při bubnování na profesionální bubny a činely.
Miluše Vaněčková, ředitelka mateřské školy

Spisovatel Jiøí Žáèek pøijel do Lán
knihy Krysáci, kterého se ujali lánský písmák
Nabité lánské Muzeum T. G. M. v neděli 22. března
přivítalo autora, kterému byl literární program
Václav Vodvářka, zastupitel a člen školské rady
v ě n o v á n , J i ř í h o Ž á č k a o s o b n ě . Ta k ř k a
Karel Pleiner a za spolek Naše Lány Martina
sedmdesátiletý autor, český básník, překladatel,
Hořejší.
sběratel a tvůrce aforismů, přijal pozvání
Výsledek benefiční akce po sečtení výdělku
pořadatelů a přijel na Čtení pro celou rodinu, které
z dobrovolného vstupného a z prodeje knih
spolek Naše Lány pořádal již podeváté.
vykouzlil úsměv na tváří ředitelky Mateřské školy
Snad právě přítomnost samotného autora
v Lánech paní Miluše Vaněčkové. Právě
přivedla do Muzea více návštěvníků než obvykle.
mateřince letošní benefice pomůže. Částka
Výstavní síň, kde se odehrálo hodinové pásmo
8 388 Kč bude použita na nákup knih a také na
žáků lánské základní školy doplněné vtipným
pořízení výukových materiálů a pomůcek pro
televizním pásmem žáků z dramaťáku a písněmi
přírodovědnou učebnu.
žáků pěveckého oddělení Základní umělecké
Děkujeme všem pedagogům lánské základní
školy ve Stochově, praskala doslova ve švech.
a mateřské školy a ZUŠ Stochov za pomoc
Autor byl zvědav, jak se děti s jeho básněmi
s přípravou benefičního odpoledne, lánskému
poperou, a měl pro ně po skončení programu
Muzeu T. G. M. za příjemné prostředí a pomoc,
slova chvály. Kdo se do výstavní síně po druhé
návštěvníkům, sponzorům a mnoha
hodině odpolední již nevešel, mohl si v 1. patře na
dobrovolníkům, bez nichž bychom literární
burze knih vybrat některou z darovaných
odpoledne nemohli uspořádat.
publikací. Děti v přátelském prostředí Muzea
Martina Hořejší, spolek Naše Lány
pobíhaly s vyrobenými
kytičkami z papíru, jež ladily s
jejich kresbami, které zdobily
přízemí Muzea. Vyhlášení
vítězů výtvarné soutěže
následovalo po vystoupení dětí
z mateřské školky inspirované
jak jinak než básněmi Jiřího
Žáčka. Autor se mezitím v
kavárně podepisoval do
památníků a přinesených knih
a zájemcům odpovídal na
dotazy. Krátce po čtvrté hodině
odpoledne se pan Žáček
rozloučil. Z Lán si kromě
pěkného zážitku odvezl i knihu
Lány v obrazech s věnováním,
kytici květin se vzkazy od dětí a
mnoho přání pevného zdraví.
Symbolickou tečkou za
Zleva stojící Jiří Žáček píše věnování do knihy Veronice Šulcové,
programem bylo čtení dětem z
vedle Martina Hořejší
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ZE ŠKOLY

Zprávièky ze školy
· 27. 2. – Žáci 5. třídy si v Muzeu TGM v Lánech

·

·

·

·

·

·

prohlédli expozici na téma Velký úklid, velké
prádlo.
3. 3. – Rovněž žáci 8. třídy v hodině Světa práce
zavítali do muzea, kde je výstavou Velký úklid,
velké prádlo provedla sama autorka,
etnografka Lenka Šmídová.
10. 3. – Podruhé v letošním roce se žáci 4. třídy
s lektorkou střediska volného času Labyrint
Kladno věnovali dopravní teorii. Absolvovali
také znalostní test. Úspěšní získají v červnu
cyklistický průkaz.
16. 3. – Preventivní výukový program Veselé
zoubky podpořený společností dm drogerie
markt s.r.o., který je zaměřený na praktický
nácvik správné techniky čištění zoubků,
proběhl v 1. třídě.
17. 3. – Žáci 2. ročníku navštívili Muzeum
TGM. V expozici z období první republiky
nahlédli za doprovodu paní průvodkyně do
všedního života v minulosti a porovnali ho
s tím dnešním.
19. 3. – V 8. lekci projektu Rozumíme penězům
se žáci 8. třídy zodpovědně zadlužovali a na
praktické úloze se seznámili s pojmem
konsolidace půjček.
22. 3. – Žáci, rodiče i pedagogové se setkali
v Muzeu TGM na již tradiční akci Čtení
v muzeu. Tentokrát byla věnovaná básníku
a spisovateli Jiřímu Žáčkovi. Setkání bylo letos
o to zajímavější, že se ho účastnil sám autor.
Dětem do školy napsal pozdrav a daroval jim
knihu Domácí slabikář s věnováním
a autogramem. Hned v úvodu seznámily
posluchače s autorovými životními mezníky
již zkušené moderátorky Š. Stanická
a T. Lagová. Žáčkovu dětskou poezii recitovali
L. Veselý, N. Worofková, D. Hoďáková,
J. Mudra, T. Hamerníková, J. Chalupa,
A. A. Sokolová, H. Dvořáková a B. Taranzová.
Literární útvar limerik nám představila
K. Borčová, humoresku No comment přednesl
V. Kundela. Program hudebně zpestřili žáci

·

·
·

·

hudebního oboru ZUŠ ze Stochova. Zazpívali
tři písně zhudebněné Jiřím Pazourem
a otextované Jiřím Žáčkem. Do programu se
již podruhé zapojili i žáci literárnědramatického oboru stochovské ZUŠ
s pěkným divadelním vstupem nazvaným
Televizní vysílání. V období od 15. března do
Velikonoc zdobí muzejní kavárnu výtvarné
práce žáků školy, kteří se zapojili do
doprovodné výtvarné soutěže. Obrázků se
letos sešlo 173. Tři nejlepší práce z každé
kategorie byly v muzeu během odpoledne
oceněny (více v sekci Soutěže na školním
webu). Všechny děti, které se do výtvarné
soutěže zapojily, obdržely pamětní list
s fotografií svého výtvarného díla. Výtěžek
z akce byl letos darován mateřské škole.
24. 3. – Prvňáci navštěvující školní družinu
spolu s předškoláky z mateřské školy navštívili
obecní knihovnu. V úvodu jim paní
Machačová představila knihovnu samotnou
i její poklady. Pak již následovala zábavná
hodinka s knihami věnovaná hlavně
pohádkám.
27. 3. – S vedením školy se sešla žákovská
rada.
Žáci 4. třídy se zapojili do celonárodní hry
s iniciativou eTwinning, která působí v ČR již
10 let a snaží se propagovat partnerství mezi
školami, ať už na úrovni národní či
mezinárodní. Hra byla vyhlášena k příležitosti
výročí a je otevřena pro všechny, kteří mají
chuť si zkusit něco nového.
V okresním kole ve vybíjené vybojovali hoši
a dívky 4. a 5. třídy 6. místo ve skupině.
V okresním kole v basketbalu se chlapci 6. a 7.
třídy umístili také na 6. místě. V postupovém
kole soutěže Česko se hýbe si s vlastní
choreografií vytančily dívky ze 7. třídy 4. místo
a postupují tak do republikového finále, které
se koná v měsíci červnu v Mostě. Žáci 2.–5.
třídy, kteří nacvičili taneční sestavu v rámci
odpoledního kroužku Pohybové výchovy,
obsadili dokonce 2. příčku a rovněž pokračují
do republikového finále. Mezinárodní
matematické soutěže Klokan se na půdě školy
účastnili žáci 2.–9. třídy (výsledky
jednotlivých kategorií jsou na našem webu
v sekci Soutěže). Žákyně Sandra M.
Steinbrecher v krajském kole Soutěže v
německém jazyce v bilingvní kategorii, která je
určena pro žáky, kteří měli nebo mají trvalou
možnost souvisle komunikovat
v daném jazyce mimo samotnou
jazykovou výuku, získala
1. místo a postupuje do
celostátního kola. Všem žákům,
kteří školu reprezentovali, i
jejich učitelům děkuji za
přípravu a přeji hodně štěstí v
dalších kolech soutěží.
Iveta Vrabcová,
ředitelka základní 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
· Burza jarního a letního dětského

oblečení, hraček a botiček se
uskuteční ve středu 15. dubna od
9:00 do 12:00 hodin. Návoz věcí:
neděle 12. dubna od 16:00 do 18:00
hodin a pondělí 13. dubna od 15:00
do 16:00 hodin. Výdej věcí a peněz:
čtvrtek 16. dubna od 9:00 do 12:00
hodin. K označení zboží používejte
výhradně domečkové štítky
a seznamy!
· Kurz šití – opravy a úpravy oděvů se
uskuteční ve středu 22. dubna od
10:00 hodin. Výměna zipu, záplaty,
úprava délky, zabrání nebo povolení
obvodu pasu.
· Přednáška Základní principy
Montessori se uskuteční s Mgr.
Kamilou Randákovou v úterý
28. dubna od 11:00 hodin. Ukázka
a vyzkoušení pracovních pomůcek
pro děti.
· Beseda Období vzdoru a agresivita
u dětí se uskuteční s PhDr. Kateřinou
Peškovou v úterý 5. května od 10:00
hodin.
· Beseda z cyklu Tradiční čínské
medicíny na téma Léčivá síla bylin se
uskuteční ve středu 20. května od
10:00 hodin .
· Kurz první pomoci pod vedením
záchranáře Marka Hylebranta se
uskuteční v úterý 2. června od 10:00
hodin. K dispozici budou i speciální
figuríny pro nácvik první pomoci.
Podrobné informace najdete na
www.naselany.cz.
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NEBE NAD LÁNY
Jednou z nejdůležitějších hvězd na
NEBI NAD LÁNY bývala po dlouhou
dobu Polárka, chcete-li Severka. To
proto, že našim předkům sloužila
k orientaci. Dnes je tahle dovednost
dávno nepotřebná. Přesto alespoň
z nostalgie, něco o „alfě souhvězdí Malé
medvědice“:
Jako jediná hvězda se během
celonočního pozorování nepohne. Je to
tím, že leží téměř přesně v místě, kde
pomyslná zemská osa nebe propichuje.
Celá obloha se tedy kolem Polárky otáčí.
Severka je nad obzorem vždy přesně tak
vysoko, kolik stupňů má severní šířka
vašeho pozorovacího stanoviště. Na
Lánech tedy 50 a na severní točně
90 stupňů. Stát na rovníku, bude ležet
na obzoru. Severka je velebobr, do
kterého nasypete milion našich Sluncí!
Svítí však výkonem jen pěttisíckrát
větším než naše mateřská hvězda.
Světlo od ní letí 430 let (vidíme tedy její
s t a v v d o b ě r u d o l f í n s k é Pr a h y
a převratných událostí kolem pánů de
Brahe, Keplera a Gelilea). Vlivem té
vzdálenosti se Polárka jeví jako slabá,
nevýrazná hvězda a jen známá pomůcka
o zadních kolech Velkého vozu nám
pomáhá určit, kde je ten pravý sever.
V téhle roli severní hvězdy však alternuje
hned několik hvězd, například Deneb
nebo Vega. Představení se jmenuje
platónský rok, je dlouhé 26 tisíc let
a jeho režisérem je kývání zemské osy.
Ten pohyb je překvapivě velký,
dokumentují to souhvězdí Labutě
a Vegy, kde mají zmínění herci domov.
Až tak daleko od dnešního byl a zase
bude sever! Polárka není sama, jako
naše Slunce. Je součástí pětičlenné
rodiny. Je to navíc hvězda pulzující, tzv.
cefeida. Takové nafukování střídané
výdechy není u hvězd vzácné.
Astronomům pomáhá dost přesně
určovat vzdálenosti a velikosti našich
hvězdných sousedů.
Jirka Luska

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

ZE ŽIVOTA SPOLKÙ
Maškarní bál dìlal radost. Díky vám!
Hokejová síň Lány 14. března pořádala již
3. Maškarní bál v papučích. I tentokrát šlo
o benefiční akci a získané peníze se mohly rozdat
na potřebné věci.
Jsme hrozně rády, že tento druh „veselí“ lidi baví
čím dál víc. A bylo to vidět i na rozmanitosti
a množství masek. Zvolit tu nejhezčí,
nejpropracovanější a nejoriginálnější jsme měly
opravdu těžké. Soutěžilo se ve dvou kategoriích,
jednotlivec a skupinová maska. V první vyhrála
maska Franze Josefa, která ohromila všechny
přítomné a sklidila obrovský potlesk. Nejlepší
skupinovou maskou se stala kosí rodinka, která
svůj kostým dotáhla do nejmenších detailů.
Klaníme se před nápady i precizním provedením.
V rámci večera proběhla dražba dresu, který se
prodal za 4 000 Kč. Celkem se za večer podařilo
nastřádat 20 000 Kč. Výtěžek jsme se rozhodly
rozdělit na dvě části. Za 10 000 Kč jsme nakoupily
konzervy, spreje na blechy, piškoty a granule pro
psí útulek Bouchalka. Zbylých 10 000 Kč jsme
věnovaly TJ Sokol Lány. Děkujeme všem
sponzorům a ostatním dobrovolníkům, kteří
s akcí pomáhali, především HC Lány,
Vlasteneckodobročiné obci baráčnické, Báře
Ladrové a Aerobicu Team Lány a Zámku Lány za
krásnou výzdobu. Květiny jsme darovaly
babičkám v Domě s pečovatelskou službou

v Lánech, které z toho měly velkou radost a podle
jejich slov jsme jim zpříjemnily první jarní dny.
Moc nás těší, že jsme společně s vámi rozdaly
štěstí a úsměv na tolika místech. Za rok na
viděnou!
Ivana Píšová a Ilona Víchová

Rumba, rum a revoluce
Havana hlásí 28 °C a za chvíli budeme přistávat.
Přesně takto začala druhá cestovatelská
přednáška o Kubě pod vedením Lady Kosárové,
která se konala 22. března v Lánské klubovně. Už
při první otázce, co nás napadne, když se řekne
Kuba, se z řad posluchačů ozývalo: Fidel, rum,
Che Guevara, doutníky, rumba. Ano, přesně
o těchto perlách byla celá přednáška. Prohlédli
jsme si republiku, kde se zastavil čas,
a zavzpomínali na dobu socialismu. Cestovali
jsme od Havany po Varadero. Viděli jsme chudá
místa i hotelový komplex, kde bylo všeho
dostatek. Lada přiznala, že na konci cesty si chtěli
dopřát trochu luxusu, ale zjistila, že taková Kuba
opravdu není. Pravou atmosféru zažívali, když

byli ubytovaní u místních obyvatel. Prošli jsme
Hamelem, psychedelickou čtvrtí, oblíbeným
Hemingwayovým hotelem, nadchli se pro
továrnu na doutníky Partagas, přivoněli ke kávě
na farmě Buena Vista a dozvěděli se, jak se vyrábí
nejznámější rum Havana Club. Jsem moc ráda, že
se nás na přednášce sešlo hodně a s některými
jsme se potkali již podruhé. Ani tentokrát
nechyběla výstava, kde jsme si mohli prohlédnout
drobnosti z Kuby. A jako překvapení jsme
o přestávce ochutnali pravý kubánský rum
Legendario. Na další přednášku s názvem
Indie, Nepál – Tak trochu jiný svět se můžete
těšit 19. dubna od 18:00 v Lánské klubovně.
Ilona Víchová

Základní kynologická organizace Lány
Sportovní sezóna roku 2015 se pomalu rozjíždí,
a tak i my, členové Základní kynologické
organizace Lány, se již pilně připravujeme na
reprezentaci. Závodů v okresní lize a krajské lize
je mnoho a my se budeme snažit uspět. První
závod, kde budeme organizaci reprezentovat,
bude 28. března v Tuchlovicích a další budou
následovat. Na novém výcvikovém areálu,
naproti skládce Ekologie, jsme dobudovali
zázemí v podobě klubovny a přístřešku pro
uskladnění věcí. V případě zájmu o výcvik,
výchovu či jen radu nás najdete na našem cvičišti
každou neděli od 10:00 hodin, kdy probíhá

skupinové cvičení. Ostatní dny probíhá výcvik
individuálně. Aktuální informace o činnosti
naleznete na Facebooku ZKO Lány.
Srdečně vás zveme na oficiální křest nových
výcvikových prostor, který proběhne v sobotu
2. května od 14:00 do 17:00 hodin. Pro
návštěvníky bude připravena prezentace našich
členů spojená s ukázkami. Dále proběhnou
drobné soutěže, kterých se mohou zúčastnit
návštěvníci se svými čtyřnohými kamarády. Na
místě si můžete opéct buřty.
Michaela Mošovská, předsedkyně ZKO Lány

LÁNSKÝ ZPRAVODAJ | Duben 2015 | Strana 7

SPORTOVNÍ DÌNÍ V LÁNECH
Utkání staré gardy k oslavì výroèí 80 let lánského hokeje
V neděli 22. března 2015 se na zimním stadionu
ve Slaném sešli bývalí hráči lánského hokejového
klubu, aby se potkali se svými kamarády a hlavně
ukázali své hokejové umění, které se nezapomíná.
Trenéry mužstev byli Antonín Bechyně
a František Hamouz. Za starou gardu nastoupili
Bergmann I., Jirkovský P., Sklenička K.,
Vondruška M., Fiala Z., Vondruška F., Štross M.,
Kánský J., Trpák I., Hořejší V., Nedvěd Z., Jirásek
M., Slapnička J., Švácha J., Švácha M., Hábl M.,
Hasík D., Moravec M., Leipner J., Zelenka L.,
Worofka P., Eisenhammer J., Fencl P. a Hošek J.

Celé utkání řídil bývalý lánský hráč a současně
bývalý ligový rozhodčí Jiří Adam. Utkání se
odehrálo ve velmi přátelském duchu, ale
současně nechybělo obvyklé hecování mezi
kamarády. Cestu na toto utkání si našlo kolem
šedesáti diváků, kteří vytvořili úžasnou diváckou
kulisu, jež vygradovala závěrečným aplausem
vestoje pro všechny hráče. Touto cestou bych
chtěl poděkovat všem účastníkům a divákům
tohoto utkání za velmi pěkné hokejové
připomenutí slavných let našeho klubu.
Aleš Lomberský, předseda klubu

ZE ŽIVOTA SPOLKÙ
Pozvánka na horu Øíp
Spolek Náš Vašírov pořádá každoročně
pěší výšlap Prvomájovou stopu za
přítomnosti lánského písmáka Václava
Vodvářky, který má vždy zajímavé
povídání k navštívenému místu. Letos
se členové spolku rozhodli pro výlet
autobusem, a to na horu Říp. Výlet se
uskuteční ale až 2. května. Takže ne
prvomájová, ale určitě zajímavá akce.
Pokud máte zájem, přihlaste se
u pokladní paní Marie Hamouzové,
Vašírov 46. Dopravné a doba odjezdu
budou upřesněny do 15. dubna.
Alena Hlavsová

Opoždìný dárek

Horní řada: Bergmann I., Sklenička K., Vondruška M., Štross M., Trpák I., Hořejší V., Jirásek M.,
Slapnička J., Švácha J., Hábl M., Moravec M., Zelenka L., Worofka P., Eisenhammer J., Fencl P. a Hošek J.
Dolní řada: Jirkovský P., Fiala Z., Kánský J., Nedvěd Z., Adam J., Švácha M., Hábl M., Leipner J. Brankáři:
Vondruška F., Hasík D.

Pétanque je hra pro každého
Pokračování z minulého čísla …
Princip hry spočívá ve snaze umístit hrací kovové
koule co nejblíže malé dřevěné kuličce, pro kterou
se vžilo pojmenování košonek. Hrají vždy dvě
družstva. Každé družstvo má jednoho, dva, nebo
tři členy. V prvním i druhém případě má každý
hráč k dispozici 3 koule. Hrají-li proti sobě trojice,
pak každý člen družstva hází jen 2 koulemi. Tedy
obě družstva disponují maximálně 6 koulemi.
Vyhází-li obě družstva všechny koule, zjistí se,
které družstvo bylo ke košonku blíže a kolika
koulemi než nejbližší koule soupeřova. Podle toho
se úspěšnějšímu připíše příslušný počet bodů.
Dosáhne-li jedno družstvo třinácti bodů, stává se
vítězem hry. Nejčastějším povrchem, na kterém
se hraje, je povrch podobný cestičkám v parku. Je
ale obecně uznávané pravidlo, že hráči se musejí
vyrovnat s nástrahami jakéhokoliv povrchu.
Hluboký písek, na kterém se většinou hraje
rekreačně na plážích Středomoří, však
neumožňuje rozvinout všechny techniky hry.
Opravdové soutěže se hrají s dutými ocelovými
koulemi. Průměr mají 70–80 mm a váhu
650–800 g. Parametry jsou u soutěžních koulí
velmi přísně kontrolovány. Soutěžní koule se

podle způsobu hry dále dělí na ty, kterými se
chceme co nejblíže přiblížit ke košonku, tedy
umisťovací, vystřelovací, těmi se snažíme
vystřelit dobře umístěnou kouli soupeře,
a univerzální. Organizátorem zastřešujícím
veškerou činnost související s pétanquem v ČR je
ČAPEK- Česká asociace pétanque klubů.
Pravidla rekreační hry jsou vcelku jednoduchá. U
nás jsou uvedena na tabuli vedle hřiště na
pétanque v areálu hřiště SOKOLA. Oficiální
pravidla pétanque už tak jednoduchá nejsou.
Obsahují 40 článků na 15 stránkách formátu A4.
Největším komplexem krytých hřišť na pétanque
u nás je Ubulodrom v Úněticích. Je často
navštěvován světovými esy tohoto sportu včetně
prezidentů národních federací i světové federace.
Velkýn zážitkem je však možno se potěšit na You
Tube mistrovské zápasy, kde jsou plné tribuny
fanoušků. Největší stadiony pro hru jsou
samozřejmě ve Francii a v Itálii.
Na pétanque je velmi příjemné, že se setkávají na
čerstvém vzduchu lidé různých profesí
a věkových kategorií a ověřují si, že to, co sbližuje
a baví Francouze, to platí i pro nás v Lánech.
Oldřich Polášek

V pátek 6. března jsme dostali do
Hasičské zbrojnice opožděný dárek
k Vánocům. Odborná firma přijela na
montáž vrat ke garáži, ve které je
zaparkovaná Tatra 148. Byla to poslední
garáž se starými vraty a už byla
v havarijním stavu. Tímto se vrata
sjednotila s vedlejší velkou garáží.
Oboje vrata jsou plně automatická
s bezpečnostními prvky (semafor).
Montáž nebyla jednoduchá a trvala celý
den. Bylo potřeba zachovat
průjezdovou výšku, do garáže udělat
výztuhy a na ty ukotvit nová vrata.
Momentálně už probíhají jen zednické
úpravy a likvidace původních vrat.
Děkujeme tímto obci. Věříme, že dobrá
spolupráce bude pokračovat a my
budeme i nadále moci dobře odvádět
naši práci dobrovolných hasičů.
Příkladem je požár budovy na Lánech
dne 23. března, kdy jednotka zasahovala
u požáru do druhé hodiny ranní. Po
příjezdu jsme se připravili i na případný
další výjezd, smyli ze sebe špínu, šli si na
tři hodiny lehnout, protože ráno všichni
vstáváme do svého zaměstnání. Ale to
jsou právě dobrovolní hasiči!
Petr Králíček

Úklid dìtského høištì
Spolek Naše Lány bude v sobotu
18. dubna od 9:00 do 12:00 hodin
uklízet na dětském hřišti u Židovského
rybníka v Lánech. Přijďte nám pomoci!
Zejména je potřeba vyčistit trávník od
kamínků a odplevelit dopadové plochy.
Vezměte si plastové paprskové hrábě,
lopatu, kolečko, rukavice a drobné
náčiní na plevel. Nezapomeňte na
dobrou náladu a na děti. Drobné
občerstvení zajištěno. Všem
pomocníkům děkujeme!
Jana Drastilová
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Ze Sokola
· Z důvodu nemoci cvičitelky M.

·
·

·

·

Moravcové byly přerušeny kurzy
pilates a problematické partie.
Pokračování bude včas oznámeno.
Sobotní cvičení v dubnu budou jen
11. a 25. s jinými cvičitelkami.
18. dubna se zapojíme do akce úklidu
ke Dni Země a budeme uklízet okolí
sokolovny. Od 8:30 hodin přijďte
pomoci. Vezměte s sebou potřebné
pracovní pomůcky. Budeme vyhrabávat trávu, sít trávu, dosazovat
habry, připravovat volejbalový kurt
na sezónu, uklízet dříví a před
sokolovnou. Občerstvení – špekáčky
k opečení budou zajištěny.
V dubnu bude zahájena akce
Dodatečná izolace a zateplení
suterénu sokolovny. Dodavatelem
bude Stavební podnik Rakovník. Po
dobu prací bude částečně omezen
provoz na venkovním hřišti.
Letošní ročník Amatérské volejbalové
ligy se chýlí ke konci a Lánští atakují
medailovou pozici.
Václava Nováková

Valná hromada TJ Sokol Lány
Valná hromada proběhla v úterý
24. března za účasti 39 členů. Starostka
ve zprávě zhodnotila práci výboru, se
svou činností se pochlubily jednotlivé
oddíly, odbor všestrannosti i soubor
Tyrš. Ze zprávy o hospodaření v roce
2014 vyplynulo, že příjmy TJ činily
téměř 570 000 Kč a výdaje 500 000 Kč.
Zaznělo poděkování obci Lány za
dotaci. Největší výdajovou položkou je
provoz sokolovny (teplo, elektřina, voda
a úklid), který „spolkl“ vloni 180 000 Kč,
na údržbu a opravy jsme dali 60 000 Kč.
Doplatili jsme půjčku župě (60 000 Kč).
Jednota měla k 31. 12. 2014 celkem
234 členů - 92 dětí a mládeže do 18 let,
102 členů v produktivním věku,
29 důchodců a 11 přispívajících. Na
členských a oddílových příspěvcích se
vybralo 70 000 Kč. V průběhu jednání
zazněla slova díků cvičitelkám, trenérům, činovníkům výboru i oddílů, kteří
se věnují této práci ve svém volném čase
a bez nároků na odměnu. Rádi uvítáme
další zapálené členy, protože obětavých
lidí není v žádném spolku nikdy dost!
Václava Nováková

SPORTOVNÍ DÌNÍ V LÁNECH
Na hokej za sokolovnu chodili i prezidenti Hácha a Beneš
Jen málo hokejových vesnic se může pochlubit tím,
že jejich klub funguje nepřetržitě už 80 let. Jednou
takovou jsou Lány, i když většina lidí má tuhle obec
spojenou spíš s letním sídlem prezidenta republiky
nebo s místem posledního odpočinku Tomáše
Garrigua Masaryka. Na oslavu lánského
hokejového jubilea dorazili do místní Hokejové síně
i čtyři mistři světa.
Hokejová síň mohla být pyšná, jací hosté se sešli
na oslavu osmdesátin lánského hokeje – byl tu
mimo jiné mistr světa z roku 1972 a rodák
z nedaleké Žiliny Josef Horešovský. Lány mají
dokonce své místo i v Hokejové síni českého
hokeje. „Za to bych chtěl moc poděkovat,“ děkoval
Josefu Hoškovi dlouholetý hráč a funkcionář
lánského hokeje Lubor Zelenka.
Místní klub byl v okolí pojmem, potvrzuje to
i nejlepší obránce „zlatého“ mistrovství světa
v Praze v roce 1972 František Pospíšil.
„Každý, kdo se zajímal o hokej, tak ví, že
Lány byly jedno ze špičkových mužstev,“
dodal Pospíšil.
Kromě Pospíšila a Horešovského slavili
v Hokejové síni i František Kaberle
starší a Jan Klapáč - mistři světa ze
sedmdesátých let. Mezi dalšími hosty,
kteří udělali pro lánský hokej v různých
dekádách hodně, pak vyčnívá dnes už
devadesátiletý Antonín Bechyně.
„Nejvíc lidí chodilo ve válce, protože jiná
zábava nebyla, jedině kino a ten hokej
v zimě. Pamatuju, že jsme hráli divizi
s Unhoští, byly tu tři tisíce lidí, přijel
i (prezident) Hácha, na saních ho

přivezli, vydržel tu jednu třetinu. A prezident
Beneš tady na schodišti, kde se udělala tribunka,
také koukal na zápas. Hráli jsme tehdy se Slavií
Praha. Prohráli jsme 4:3, bylo to vyrovnaný, ale
nedotáhli jsme to ke zdárnému výsledku,“
vzpomíná Antonín Bechyně na hokej za tzv.
protektorátu.
Tuhé zimy už nejsou, a tak kluziště za místní
sokolovnou nefunguje už víc než dvacet let.
Vzpomínky ale zůstávají stále živé. Antonín
Bechyně zažil hokej v opravdových začátcích,
podmínky byly skromné - o to větší pak bylo
nadšení. „První zápasy se hrály, když zamrzlo
kluziště, udělaly se mantinely z vypůjčených latí. To
byly pěticentimetrové mantinely a dřevěné
branky,“ dodal pamětník. Dnes má osmdesátiletý
lánský hokej aktuálně dva týmy dospělých.
František Kuna

Šachový oddíl TJ Sokol Lány na špici Regionální soutìže B
Začátek regionální soutěže B, v níž hraje jedenáct
ostřílených družstev, pro nás nebyl přívětivý a po
dvou prohrách se v týmu něco stalo. Najednou
přišlo šest výher v řadě. Naposledy jsme doma
přemohli první celek tabulky Buštěhrad C. Náš
šachový oddíl se rázem z posledního místa
vyhoupl na třetí místo tabulky Regionální soutěže
B a s prvním týmem má jen horší skóre.
Nejvyšším počtem bodů přispěl Viktor Přibyl,
který ještě nepoznal hořkost porážky. Plný
bodový zisk má opět IM Martin Přibyl a Petr Kut,
který vyhrál nad kapitánem Buštěhradu C
Nyklem. Sofie Přibylová za stavu 2:2 rozhodla
zápas výhrou s Buštěhradem C. Pikantní souboje
byly k vidění v Kralupech, kdy na čtvrté
šachovnici sváděli souboj Tůma Václav

a Švarcbach Richard a na páté Tůma Michal
a Švarcbach Vojtěch. Z našich se radoval Richard
a zápas tím rozhodl v náš prospěch. Vojta nasbíral
cenné zkušenosti. Do oddílu se nám přihlásil
nový člen z Nového Strašecí, nadaný Jan Hanuš,
který by měl zacelit místo po zraněném Miroslavu
Koblicovi.
Družstvo bychom chtěli dále posílit o nové tváře
a v budoucnu hrát na Lánech Regionální přebor.
Pokud by měl tedy někdo zájem zkusit hrát šachy,
zlepšit si paměť i logické myšlení a seznámit se
s novými kamarády, nechť se ozve na můj e-mail:
pucholtmartin@seznam.cz .
Martin Pucholt, vedoucí
šachového oddílu TJ Sokol Lány
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