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Úvodník

Dubnové veøejné zasedání

Základní lidské ohledy se stávají stále
vzácnějším zbožím. Už se nad tím
bohužel příliš nepozastavujeme.
Příklady táhnou, jeden z nejdůležitějších výchovných činitelů pro malé děti je
vzor, který se snaží napodobit. Takže
když si někdy stěžujeme na chování
našich potomků, neměli bychom
zapomínat, že se v jejich konání často
zrcadlí to, co vidí ve svém okolí u nás,
dospělých.
Já sám jsem si vědom své velké neřesti,
kterou je kouření. Nejsem na to nijak
zvlášť hrdý, ale zatím nemám tak silnou
motivaci, abych s kouřením skončil.
Snažím se alespoň likvidovat vajgly tak,
aby nezůstávaly ležet všude, kudy projdu
(i když doma na verandě popelník
s každou típnutou cigaretou nevysypávám, to přiznávám). Přesto jsou věci,
které ani jako silný kuřák asi nikdy
nepochopím.
Jak jste jistě zaznamenali, jaro už
definitivně zvítězilo a sluníčko vylákalo
na dětské hřiště spoustu dětí, které se
s nadšením vrhly na oblíbené atrakce, a s
nimi i rodiče. A právě jedni rodiče jsou
příčinou tohoto mého malého zamyšlení. Setkala se s nimi má žena, která
spolu s naším synem trávila pozdně
dubnový den u rybníka na hřišti. Byla
tam i holčička, která se radovala
z prolézaček, houpaček, skluzavek
a dalších výborných zařízení stejně jako
ostatní děti. Jenže její rodiče působili tak
trochu jako zjevení. Ano, hádáte
správně. Oba dva, tatínek i maminka,
bez jakýchkoli zábran totiž seděli na
lavičce a vesele vykuřovali, aniž by se
nějak pozastavovali nad tím, že jsou na
dětském hřišti, kde je navíc kouření
zakázáno. Přiznávám, že i mně občas při
delším pobytu na dětském hřišti jede
„huba rundem“ z toho, jak bych si
zapálil, přesto by mě nikdy nenapadlo
udělat to.
Proto žádám rodiče té holčičky – nekuřte
prosím na hřišti našich dětí. Myslím, že
to patří k základním lidským ohledům…
Karel Pleiner

V pondělí 13. dubna 2015 se zastupitelé sešli na
veřejném zasedání. Místem jednání byl sál nad
hospodou Narpa.
Zastupitelé projednali a schválili:
· Smlouvu č.IV-12-6003596/3 na zřízení
věcného břemene - služebnosti pro společnost
ČEZ Distribuce, a. s. Děčín na pozemku
parcelní číslo 146/1 v katastrálním území
Lány, na uložení kabelového vedení nízkého
napětí a kabelové skříně (ulice Školní, Lány).
Zastupitelstvo ukládá starostovi tuto smlouvu
podepsat.
· Dle ustanovení § 84 odst. 2 b) zákona o obcích
účetní závěrku roku 2014 včetně výsledku
hospodaření za rok 2014.
· Celoroční hospodaření za rok 2014 bez
výhrad.
· Rozpočtovou změnu č. 2/2015 týkající se
vratky za plyn za období 2014 a výdaje za nová
vrata v hasičské zbrojnici.
· Výši přidělených finančních příspěvků na
činnost sportovních a zájmových spolků
z rozpočtu obce na rok 2015.
· Podání žádosti o dotaci na projekt Oprava
místní komunikace ulice Školní – část východní
z Programu 2015 pro poskytování dotací
z rozpočtu Středočeského kraje z Fondu
rozvoje obcí a měst a závazek spolufinancování projektu v minimální výši 5 % z celkových
uznatelných nákladů projektu.
· Podání žádosti o dotaci na akci Nákup techniky
– zvýšení akceschopnosti jednotky SDH
z Programu 2015 pro poskytování dotací
z rozpočtu Středočeského kraje z Fondu
podpory dobrovolných hasičů a složek IZS

a závazek spolufinancování projektu
v minimální výši 5 % z celkových uznatelných
nákladů projektu.
· Podání žádosti na akci Rocková Nakopanina
2015 z Programu 2015 pro poskytování dotací
z rozpočtu Středočeského kraje z Fondu
kultury a obnovy památek a závazek
spolufinancování projektu v minimální výši
5 % z celkových uznatelných nákladů projektu.
· V souladu s novelou Nařízení vlády č. 37/2003
navýšení odměn neuvolněným členům
zastupitelstva s platností od 1. května 2015
takto: Předseda komise či výboru 1.345 Kč/měsíčně, neuvolněný místostarosta
14.100 Kč/měsíčně.
· Návrh uzavření Pachtovní smlouvy s Českou
zemědělskou univerzitou v Praze, Školní
zemědělský podnik Lány na pronájem
pozemků na dobu neurčitou s výpovědní
lhůtou 60 měsíců.
· Přijetí peněžitého daru pro Mateřskou školu
Lány ve výši 8.388,- Kč od spolku Naše Lány
a účelové určení na rozšíření knižního fondu
školní knihovny a nákup pomůcek do
přírodovědné učebny mateřské školy.
· Vydání písemného stanoviska pro Českoněmecký fond budoucnosti o finanční podpoře
projektu č.6_14_4540 Vzdělávací víkend
a porovnání schopností v ŠZS. Finanční
podpora projektu činí 470 EUR.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
· Složení Krizového štábu obce zřízeného
v souladu s § 21 odst. 2 písm. a) zákona
č. 118/2011 Sb.
Ing. Lenka Hrotíková

Lánská základní škola získala ocenìní
Naše škola se zapojila do 2. ročníku soutěže
Škola udržitelného rozvoje Středočeského kraje na
období 2015 – 2017. Soutěž vyhlásil Klub
ekologické výchovy ve spolupráci se
Středočeským krajem pod záštitou PaedDr.
Milana Němce, MBA, náměstka hejtmana pro
oblast školství, mládeže a sportu. V soutěži byly
hodnoceny proenvironmentální aktivity
jednotlivých škol v regionu. Titul Škola

udržitelného rozvoje je udělován vždy na období
tří let a školy mohou získat ocenění 1. až 3. stupně.
Naší škole se podařilo tento titul získat a zároveň i
ocenění 1. stupně, tedy nejvyšší. Titul byl předán
v pátek 27. března 2015 na Krajském úřadě
Středočeského kraje paní učitelce Mgr. Kateřině
Malcové.
Mgr. Iveta Vrabcová, ředitelka základní školy

Kulturní komise obce Lány, obec Baráčnická a Sbor dobrovolných hasičů srdečně zve
na

Májovou veselici

v sobotu 30. května od 14:00 hodin na lánské návsi.
Do pozdních večerních hodin bude hrát živá kapela.
Bude se opět soutěžit o hodnotné ceny v různých disciplínách.
Roman Havelka
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Pøehlídka shozù
Lesní správa Lány Vás zve na tradiční
Přehlídku shozů z Lánské obory. Akce se
uskuteční v pátek dne 29. května od 9:00
hodin v areálu bažantnice Amálie.

Oèkování psù

Zastupitelé rozhodli o pøíspìvcích spolkùm v roce 2015
Pro letošní rok byla z rozpočtu obce vyčleněna
částka 700 tisíc korun na podporu činnosti
místních sportovních a zájmových spolků.
Žadatel

Možnost ucházet se o příspěvek využilo
17 organizací.
Jana Drastilová

Plánovaná výše rozpočtu - Požadovaná Schválená
výdaje 2015 (Kč)
dotace (Kč) dotace (Kč)

Požadovaný účel

MVDr. Šlégr bude provádět povinné
očkování psů proti vzteklině ve středu
20. května. V čase od 12:00 do 16:00
hodin v Lánech u obecního úřadu a od
16:00 do 16:30 hodin ve Vašírově
u kapličky.

1.

Tělocvičná jednota Sokol
Lány, pobočný spolek
+ Divadlo Tyrš

891.000,-

285.000,20.000,-

180.000,20.000,-

180.000,- Izolace a zateplení
suterénu sokolovny
20.000,- Nová divadelní hra, židle

2.

Chorus Laneum

55.000,-

40.000,-

34.000,-

10.000,- Vystoupení
12.000,- Soustředění
12.000,- Provozní náklady

Sbìr nebezpeèného odpadu

3.

Občanské sdružení pro
podporování Muzea T. G.
Masaryka v Lánech

20.000,-

10.000,-

5.000,-

3.500,- Den s TGM
1.500,- Výstava „Historie salon.
vozu T.G.M.“

4.

Naše Lány, z.s.

530.375,-

30.000,-

30.000,-

20.000,- Domeček
5.000,- Příměstský tábor pro děti
5.000,- Společ. akce (22.3. a 6.6.)

5.

Náš Vašírov

20.000,-

10.000,-

10.000,-

7.000,- Společenské akce
2.000,- Údržba sportoviště
1.000,- Propagace, tisk, web

6.

Mládež sobě

21.300,-

5.500,-

5.000,-

2.400,- Příspěvek na nájem
1.500,- Příspěvek na rotoped
1.100,- Provozní náklady

7.

Vlastenecko dobročinná
obec Baráčníků LányVašírov, pobočný spolek

6.000,-

3.000,-

3.000,-

2.000,- Volební zasedání
300,- „Májová veselice“
700,- Cestovné

8.

Sportovní stáj LányVašírov o.s.

460.000,-

90.000,-

15.000,-

5.000,- Jezdecký kroužek
10.000,- Oprava zdi u jízdárny

9.

Modelářský klub Lány a
okolí, pobočný spolek

73.600,-

30.000,-

30.000,-

20.000,- Údržba letiště
10.000,- Společenské akce

10.

Fiat Multipla klub ČR, o. s.

50.000,-

5.000,-

3.000,-

3.000,- Provozní náklady (web,
kancel. potřeby)

11.

Základní organizace
Českého zahrádkářského
svazu Lány

18.000,-

10.000,-

5.000,-

5.000,- Naučný zájezd

12.

Český svaz včelařů, o.s.,
základní organizace Lány

5.000,-

5.000,-

5.000,-

2.000,- Léčiva proti varoáze včel
3.000,- Pomůcky pro včelaře

13.

Hokejová síň – Hošek

110.000,-

42.000,-

20.000,-

5.000,- Google Art projekt
10.000,- Marketingové materiály
5.000,- Provozní náklady

14.

Hokejový klub Lány

140.000,-

90.000,-

90.000,-

85.000,- Nájem ledové plochy
5.000,- Doprava na stadion

15.

Tenisový Klub Lány, z.s.

170.000,-

30.000,-

25.000,-

7.000,- Turnaje pro děti
18.000,- Osvětlení nového kurtu

16. Sportov. klub Lány - Fotbal

340.000,-

234.000,-

160.000,-

Správa areálu, rekonstrukce
starých kabin

Sbor dobrovolných hasičů
Lány, pobočný spolek

61.200,-

51.200,-

50.000,-

10.000,- Oddíl mládeže
12.000,- Provozní náklady
25.000,- Uniformy + brigadýrka
3.000,- Zarybnění rybníka

Sběr nebezpečného odpadu se
uskuteční v sobotu 16. května 2015.
Sběrná místa jsou: Lány na náměstí před
obecním úřadem od 7:50 do 8:30 hodin a
ve Vašírově u kapličky od 8:40 do 9:10
hodin. Do nebezpečného odpadu
můžete přinést baterie všech druhů,
barvy, ředidla, lepidla, oleje, kyseliny,
zásady, fotochemikálie, domácí chemii,
zářivky, výbojky, teploměry, pneumatiky
atd.

Toaleta pro dìtské høištì
Od 1. května je návštěvníkům dětského
hřiště a nejen jim k dispozici nová toaleta.
Nachází se v přístavbě hasičské
zbrojnice.
Dosavadní mobilní toaleta se stala
nedílnou součástí lánského dětského
hřiště. Návštěvníkům sloužila od
počátků otevření hřiště v roce 2007,
vždy od května/června do konce měsíce
září/října. Protože pronájem mobilní
toalety je finančně náročný, rozhodlo se
zastupitelstvo obce v rámci rekonstrukce hasičské zbrojnice zřídit toaletu
vlastní. Bude přístupná od jara do
podzimu, sedm dní v týdnu, v čase od
9:00 do 20:00 hodin. Rodiče nejmenších
dětí zde navíc najdou přebalovací pult
pro děti.
Jana Drastilová

17.

Anglický denní letní tábor
v Lánech, třetí ročník
pro děti ve věku od 4 –15 let
Bohatý program pro děti s
rodilými mluvčími z Velké Británie.
V případě zájmu či jakýchkoli
dotazů nás prosím kontaktujte
na telefonu 605 259 929
nebo e-mailem na
info@anglictinaprakticky.cz

Únor, bøezen a duben oèima Mìstské policie
Strážníci dohlížejí alespoň jednou týdně
u přechodu pro chodce u lánské školy. Provádíme
časté kontroly dětského hřiště a přilehlých
prostor a modelářského letiště, jelikož se zde
schází omladina narušující veřejný pořádek.
V dopoledních hodinách provádíme kontroly
zaměřené na požívání alkoholu na veřejném
prostranství nepřizpůsobivými občany. Zde
budeme vděční za větší spolupráci s občany.
Není-li něco v pořádku, neváhejte nás
kontaktovat na čísle 602 395 312.

Za uvedené období bylo v obci odchyceno pět psů,
z nichž pouze jeden putoval do útulku. Ostatní
pejsci byli předáni majiteli. Při požárech jsme
zajišťovali plynulost silničního provozu. Šetřili
jsme několik nálezů (peněženky, okapy, urny).
Pomáháme PČR při odhalování závažné trestné
činnosti (zejména obsluhou pevných i
přenosných záznamových zařízení). Řešili jsme
dopravní pořádek v ulici Křivoklátská pro časté
stížnosti na parkování na chodníku.
vrchní strážník Stanislav Jahelka, DiS.
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SPOLEÈENSKÉ DÌNÍ
V Lánech shoøela na hranici baráènická èarodìjnice
Čarodějnický rej v Lánech provázela i letos soutěž
o nejhezčí tematickou výzdobu domů a předzahrádek. Ceny jsme tradičně rozdávali
30. dubna na modelářském letišti, kde kulturní
komise obce ve spolupráci s modeláři, hasičským
sborem a baráčnickou obcí pořádala pálení
čarodějnic.
Na Pralinkovém dortu, který byl 1. cenou, si
pochutnala vítězná rodina Jančaříkova, druhé
místo vyhrála rodina Rachova a třetí Králíčkovi.
Tříletá Verunka Drvotová zvítězila v klání
o nejhezčí čarodějnickou masku, druhá byla
osmiletá Lucie Smolíková, třetí pětiletý Ondřej
Lipský.
Čarodějnickému večeru, který za zvuků bubnu
zahájil průvod masek obcí, přálo i slunečné

počasí. Na hranici shořela čarodějnice, kterou,
jako i v loňském roce, vyráběla baráčnice Petra
Schritterová. K příjemné atmosféře rozhodně
přispěla výborně hrající kladenská kapela Kupa,
která se pustila nejen do country hitů, ale i do
rockových a popových pecek. Děti se zase
pobavily u písničkových hrátek, které pro ně
připravila zpěvačka Bea. Škoda, že se nakonec
obloha přece jen zamračila, a proto nebylo možné
sledovat hvězdy s výkladem Jiřího Lusky. Tak
snad příští rok.
Všechny potěšilo nadšené hemžení dětí, na
kterých bylo vidět, že si čarodějnický rej opravdu
užívají. Důkazem toho byly i nadšené ovace
dětského publika při závěrečném ohňostroji.
Roman Havelka

Lesní správa Lány zve na
Den v obùrce

Prázdninový Gulášfest

Těšit se můžete na povídání o zvěři nebo historii
Lánské obory, poznávání dřevin z lánských lesů,
ukázku letošních shozů, program pro děti a jedno
živé překvapení. Po dobu akce je zajištěno teplé
i studené občerstvení.
Kdy: v neděli 24. května od 14:00 do 18:00 hodin.
Kde: ukázková obůrka Lesní správy Lány na
Nových Dvořích (možnost parkování v areálu).
Robin Ambrož

Kulturní komise obce Lány vás zve k účasti na
2. ročníku Gulášfestu – soutěže ve vaření guláše.
Konat se bude v sobotu 22. srpna od 14:30
hodin na Masarykově náměstí. Týmy, hlaste se
na e-mailu: romanhavelka@email.cz.
Guláše budou soutěžící vařit přímo na náměstí.
Obec poskytne hovězí maso, cibuli a elektrickou
energii. Topeniště, ostatní ingredience
a kulinářské umění jsou na soutěžících.
Roman Havelka

Støedoèeský folklorní festival Tuchlovická pouť 2015
Pozvánka na program:
V pátek 8. května v kostele sv. Havla v
Tuchlovicích od 17:00 hodin koncert hostů
festivalu; v novostrašeckém kulturním centru od
19:30 hodin hlavní pořad „Vítejte u nás“ a
současně ve foyer NKC - výstava festivalových
fotografií J. Duchoně. V sobotu 9. května na
tuchlovické návsi od 10:00 hodin malá folklorní
ochutnávka. Amfiteátr letního kina Tuchlovice
nabídne od 14:00 hodin vystoupení všech
zúčastněných souborů Rozbalíme to. Od 20:00

hodin vystoupí taneční divadlo BUFO a od 21:15
hodin Cimbál a kytara aneb Od čardáše po
rokenrol - cimbálovka Čtyřlístku a QR Band
Rakovník, následuje večerní nokturno. Na sále
České hospody bude od 21:30 hodin Pouťová
tancovačka. V neděli 10. května v amfiteátru
letního kina od 10:00 hodin vystoupí dětské
soubory Tancuj s námi a Floriánku. Celý program
festivalu na www.tuchlovickapout.cz
Pavlína Tondrová

Kalendáø akcí
Kvìten/Èerven
Květen Turnaj Vašírovský úsměvný
volejbal (Náš Vašírov)
15. 5. skupina Modří raci hraje k tanci
a poslechu v rámci 50. výročí
založení kapely (Muzeum
TGM)
16.5. Slavnosti Mateřské školy
v Lánech v sokolovně od 14:00
hodin (MŠ)
17. 6. – 30. 8. Výstava Saského
červeného kříže (Muzeum
TGM)
17.5. Turnaj – minitenis, děti 6-7 let
(TK Lány)
20. 5. Beseda Léčivá síla bylin od
10:00 hodin v Domečku (Naše
Lány)
23.5. Lánské aerovleky, polétání
velkých modelů letadel na
modelářském letišti (MK Lány)
24.5. Turistická vycházka s hůlkami
nebo bez nich do Kublova a do
Hudlic (TJ Sokol)
24.5. Den v obůrce (LS Lány)
29.5. Bogrács gulyásc před hospodou
Narpa od 21:00 hodin
(Společně pro Lány)
30.5. Staročeské máje od 14:00 hodin
na náměstí v Lánech
(Baráčníci, Obec Lány)
30.5. Turnaj veteránů v kategoriích
35-39 let (TK Lány)
Červen Cyklovýlet Náš Vašírov)
Červen Memoriál Pavla Sláničky
v nohejbalu trojic (TJ Sokol)
2. 6. Kurz první pomoci pod vedením
záchranáře od 10:00 hodin
v Domečku (Naše Lány)
6.6.
Lánský den plný her od 13:00
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 i občany (TK
Lány)
11. 6. D e n o t e v ř e n ý c h d v e ř í v
Mateřské škole Lány od 15:00
hodin

Pozvánka na zájezd
Český zahrádkářský svaz Lány – Vašírov
pořádá v sobotu 13. června zájezd na
zámky v Děčíně a ve Velkém Březně.
Odjezd v 7:00 hodin z autobusové
zastávky na náměstí. Cena zájezdu 200,Kč. Zájemci se mohou přihlásit u pana
Antonína Kindla v Zahradní ulici
č.p. 281, Lány.
Jirglová Blanka, předsedkyně
ZO ČZS Lány – Vašírov
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Slavnosti mateøské školy
Milé děti, rodiče, přátelé, spoluobčané,
srdečně vás zveme u příležitosti
120. výročí založení první opatrovny
v Lánech a 40. výročí otevření budovy
Mateřské školy v Lánech na akci
Slavnosti mateřské školy v Lánech.
Oslava se koná 16. května 2015 od
14:00 hodin v místní sokolovně.
Pr o g r a m a k c e : v y s t o u p e n í d ě t í
z mateřské školy, výtvarné tvoření,
výstava kronik, fotografií a výtvarných
prací. Prodej upomínkových předmětů,
občerstvení. Vstupné dobrovolné.
Od 16:00 do 17:00 hodin proběhne
koncert skupiny Pískomil se vrací.
Dne 11. června se bude konat od 15:00
hodin Den otevřených dveří v Mateřské
škole v Lánech. Uvidíte vystoupení dětí,
kroniky, práce dětí a od 17:00 hodin
bude beseda o historii s lánským
písmákem Václavem Vodvářkou.
Miluše Vaněčková,
ředitelka mateřské školy

Zápis do ZUŠ Stochov
Milé děti a rodiče!
Ve dnech 4. - 5. června se koná zápis do
ZUŠ Stochov, která vyučuje některé
předměty hudebního oboru také
v pobočce Lány v základní škole.
Zájemci o hudební a výtvarný obor
mohou přijít v uvedených dnech v čase
od 17:30 do 19:00 hodin do pavilonu
ZUŠ ve Stochově. Zápis do tanečního
oboru proběhne v rámci Koncertu TO ve
velkém sále DK Stochov ve čtvrtek
21. května od 17:00 hodin. Do literárnědramatického oboru se můžete přijít
zapsat v rámci Setkání žáků LDO
v malém sále DK Stochov 4. června od
17:30 hodin.
V pobočce Lány vyučujeme předměty
hudební nauka a komorní hra. Výuka
hudební nauky letos probíhá ve středu
ve třech skupinách. V příštím školním
roce budeme nabízet tuto výuku
v případě dostatečného naplnění
skupin, tj. 10 – 20 žáků ve skupině. Proto
prosím zájemce o studium, aby se určitě
zúčastnili zápisu a dali tím svůj zájem
najevo závazně. Výukový den se
přesune na pátek v době provozu
školní družiny. Skupina komorní hry
bude otevřena v případě zájmu alespoň
pěti žáků a její vyučovací čas bude
dohodnut v prvním školním týdnu.
Pokud nemůžete zápis navštívit,
kontaktujte mě i dříve na telefonu
775 055 872, případně navštivte naše
www.zus-stochov.cz, kde najdete
podrobnější informace o práci naší školy
a o jejích vyučujících.
Mgr. Kamila Barochová,
vedoucí zařízení ZUŠ Stochov

Okénko do mateøské školy
Co se dělo v dubnu v mateřské škole:
9. 4. proběhlo jarní hraní ve spolupráci se školní
družinou Hop, zajíčku, do pelíšku. Děti soutěžily
ve smíšených družstvech. Připraveny pro ně byly
jarně laděné hry – hod mrkví do zajíčka, navíjení
mrkviček, výroba zajíčka na mrkvi, závod
s vejcem na lžíci atd. Děti si užily odpoledne plné
her, zábavy a společnosti kamarádů. Zajíček měl
pro soutěžící připravenou čerstvou mrkvičku
a sladký koláč.
10. 4. navštívil školku divadelní spolek Řimbaba
s pohádkou Tancování s Popelkou. Do pohádky se
zapojily téměř všechny děti, i role Popelky
a prince patřily jim.
14. 4. zavítali předškoláci na hodinu tělesné
výchovy 1. třídy. Na hřišti za sokolovnou se děti
společně rozcvičily, seznámily se s běžeckou
abecedou a následně si vyzkoušely štafetový běh
ve smíšených družstvech. I v počtu téměř padesáti
dětí proběhla hodina pod vedením paní učitelky
K. Vlčkové skvěle a děti si jí velmi užily.
20. 4. vyrazila třída Sluníčka na exkurzi do
sklárny v Nižboru. Děti se dozvěděly, z čeho se
vyrábí sklo a čím je sklo z nižborské sklárny
specifické, nahlédly pod ruku mistrům sklářům,
okusily, jaký žár sálá ze sklářských pecí. Potěžkaly

·

·

·

·

·

·

·

26. 3. – Žáci 1. a 2. třídy vyjeli do
Šternberského paláce na program Velikonoce,
to není jen pomlázka - o původu a symbolech
Velikonoc.
31. 3. – Členové Školní zdravotní služby
absolvovali doplňující kurz pod vedením
školitele Německého červeného kříže.
9. 4. – Žáci školní družiny a mateřské školy si
společně užili zábavné soutěžní odpoledne Se
zajíčkem za vajíčkem.
10. 4. – Poznávací výpravu za památkami od
Pražského hradu až po Staroměstské náměstí
absolvovali žáci 5. třídy.
13. 4. – V 8. a 9. třídě se konal bezplatný
program Energetická gramotnost - Bez energie
to nejde, který měl za cíl poskytnout žákům
základní informace o problematice v oblasti
energetiky. Projekt vznikl na Elektrotechnické
fakultě ČVUT a programem děti provedla
sama autorka Ing. Holasová.
14. 4. – Žáci 4. třídy navštívili knihovnu
v Novém Strašecí, kde se seznámili s jejím
chodem, rozdělením knih a vyzkoušeli si
i práci knihovníka.
15. 4. - V odpoledních hodinách se ve škole

si broušené vázy a dozvěděly se, co se dělá na
úseku zvaném pukalka. Nakonec zjistily, jak
přesné oko musejí mít brusiči. V závěru výletu si
děti prohlédly tovární komíny. Nezapomněli jsme
se také projet nad řekou Berounkou a podívat se
na nižborský zámek. Kromě zážitků si děti
odvážely i malého skleněného slona pro štěstí.
24. 4. se uskutečnil ve školce koncert žáků ZUŠ
Stochov pod názvem Klíč k písničkám. Žáci
ukázali dětem, jak ovládají své hudební nástroje.
Dokázali tak dětem, že i ony mohou hrát na
některý z hudebních nástrojů. Koncert byl
připraven tak, že se do něj zapojily i děti ze školky.
27. 4. – 1. 5. předškoláci ze třídy Sluníčka
a Sovičky vyrazili na svoji první zkoušku
samostatnosti, na školu v přírodě Emilovna 2015.
Každá ze tříd se zde potkávala s postavami z jejich
třídního vzdělávacího programu. Sluníčka
navštívili kamarádi Ferdy Mravence – Rumcajs
s rodinou, Malá čarodějnice, víla Amálka a další.
Sovičky se potkávaly s kamarády skřítka
Ostružinky. Společně pak oslavily Čarodějnice.
Děti si ze školy v přírodě odvezly spoustu zážitků,
výrobků a trochu modřin. Věříme, že na pobyt se
svými kamarády hned tak nezapomenou.
Miluše Vaněčková, ředitelka mateřské školy

·

·
·

·

·

·

konal seminář Bezpečně na internetu
zaměřený na získání informací a znalostí
nutných k preventivnímu a výchovnému
působení na děti, směřujícímu k minimalizaci
rizika toho, že by se děti mohly stát oběťmi či
pachateli trestné činnosti spojené s počítačovou kriminalitou. Programu se účastnilo
14 pedagogů a 13 rodičů.
19. 4. - Společnou hodinu tělesné výchovy
prvňáků a budoucích prvňáků/předškoláků
z mateřské školy zorganizovala učitelka
tělesné výchovy K. Vlčková.
21. 4. – Dějepisnou exkurzi na téma Pražská
gotika absolvovali žáci 7. třídy.
23. 4. – V 8. lekci projektu Rozumíme penězům
se žáci 8. třídy věnovali tématu Spoření a
investování.
23. 4. – Klasifikací bylo zakončeno 3. čtvrtletí
školního roku, v podvečerních hodinách se ve
škole konaly třídní schůzky.
24. 4. – Ve škole proběhlo fotografování
třídních kolektivů, s vedením školy se sešla
žákovská rada.
Ve 3. třídě proběhlo během dubna testování
znalostí z českého jazyka, anglického jazyka
a matematiky Kalibro.
Pokračování na str. 5...
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Žákyně S. M. Steinbrecher ze 7. třídy se v celostátním kole Soutěže
v německém jazyce v bilingvní kategorii umístila na 14. místě. Žákyně
A. Samuelová z 8. třídy se v okresním kole Matematické olympiády
umístila na 11. místě. Všem žákům, kteří školu reprezentovali, i jejich
učitelům děkuji za přípravu a přeji hodně štěstí v dalších kolech soutěží.
Iveta Vrabcová, ředitelka základní školy

... pokračování ze str. 4
· Do výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí jsme odeslali tři nejlepší

práce žákyň A. Ulmanové, L. Štokrové a L. Vomelové. V 1. ročníku
turnaje o školní baseballový pohár vybojovali žáci 3. a 4. třídy
2. místo. V postupovém kole soutěže Česko se hýbe obsadily dívky ze
6. třídy 5. místo a jsou tak třetí lánskou dětskou skupinou, která se
v měsíci červnu zúčastní republikového finále v Mostu.

Z HISTORIE
Od zámku na Sklenièkovic zahradu
Školka je slovo mnohoznačné: hovorově se tak říká mateřské škole (Němci
nazývají tuto instituci Kindergarten a Rusové si to překalkovali na dětskij
sad), také to může být pozemek, kde se pěstují sazenice stromů a keřů a do
třetice se tak nazývala dětská hra, sestava cviků s míčem, se švihadlem,
s nožem apod. Věcná souvislost je evidentní. V Lánech a okolí pamatuji
existenci a provozování všech tří typů školek, ale do jedenadvacátého
století reálně přečkal pouze význam jediný. O lesních školkách nyní řeč
nebude, o ovocnářské školce také ne, úkony s míčem, s nožem a se
švihadlem už holčičky a kluci myslím neprovozují, zbývá nám tedy
instituce poskytující péči o nejmenší děti. Ta u nás jako taková funguje už
121. rokem; současnou budovu navštěvují děti rokem čtyřicátým.
Kněžna Irma, manželka Maxe Egona II. z Fürstenberka, si na Lánech
potrpěla na charitativní činnost. V roce 1894 nechala naproti zámku (za
Stoosmičkou) zřídit opatrovnu /Kleinkinderbewahranstalt/ pro nejmenší
děti matek zaměstnaných ve fürstenberských službách. Není známo, zda
šlo o zařízení provozované podle moderních pedagogických zásad Jana
Vlastimíra Svobody nebo o pouhý útulek pro nezaopatřené děti, aby
maminky mohly pracovat na panském. O chlapce a děvčátka ve věku od tří
do šesti let zde pečovalo několik řeholních sester; režii hradila paní
kněžna. V roce 1914 navštěvovalo opatrovnu 50 – 70 dětí. Po vzniku
Československé republiky provoz opatrovny ustal.
Kancelář prezidenta Československé republiky, nový majitel někdejších
fürstenberských nemovitostí, navázala na starší tradici a dne 15. července
1923 otevřela v domě čp. 121 v Zámecké ulici (Stonovna náležející správě
zámku Lány) mateřskou školu pro děti od tří do šesti let. Nově zřízená
instituce si kladla vyšší cíle než její předchůdkyně. Kromě opatrování
a zabezpečení dětí už dbala i na komplexní výchovné působení
v demokratickém duchu mladého československého státu. Řádové sestry
byly proto vystřídány civilními učitelkami s pedagogickou kvalifikací.
První učitelkou byla Marie Bartůšková, později nastoupila Marie
Macešková a od 1. března 1941 zde působila Marie Novotná.
Kancelář prezidenta republiky jako zřizovatel MŠ financovala veškerý
provoz zařízení a kupovala potřebné vybavení, a to prostřednictvím
správy zámku Lány. Učitelky ve školce byly zaměstnankyněmi KPR.
Organizačně nebyla lánská mateřská škola tehdy samostatná, tvořila
součást místní školy a jejím správcem byl řídící učitel. Místnosti v budově
čp. 121 se během času ukázaly jako zdravotně závadné, a proto byla MŠ
v roce 1932 /1933?/ přestěhována do suterénu nově postavené Školy Ch.
G. Masarykové čp. 93.
Na podzim roku 1947 byla mateřská škola formálně převedena ze správy
Kanceláře prezidenta republiky pod správu státní. Vznikla tak Státní
mateřská škola v Lánech a učitelky přešly do státní služby.
Od 1. dubna 1948 pak byla školka osamostatněna i organizačně a její
ředitelkou /správkyní/ byla jmenovaná Marie Novotná. Od 1. dubna 1948
byl rovněž zahájen provoz druhého oddělení mateřské školy, který
zajišťovala nově přijatá učitelka Marie Kestnerová. Sídlem mateřské školy
zůstala i nadále školní budova čp. 93.
Teprve když byla ve školním roce 1953 – 1954 zřízena v Lánech osmiletá
střední škola, musela být MŠ přemístěna jinam. Jako nejvhodnější se
jevila uvolněná místní fara ve stávající Zámecké ulici. Provoz v této budově
byl zahájen 1. září 1954, ačkoli adaptace ještě nebyla zcela dokončena.

Děti tu měly k dispozici dvě herny, ložnici, šatnu, dva záchody s umyvadly,
dvě skladiště hraček a velkou zahradu.
Letitá budova fary však byla velmi vlhká a syrová, bylo zde nehostinno
a truchlivo (charakteristický odér cítím ještě dneska); děti zde často
stonaly. Když sešlo z plánované výstavby nového objektu MŠ (ten měl stát
v nynější prodloužené Školní ulici, poblíž křižovatky, kde do ní vyúsťuje
ulice Příčná), ujali se iniciativy sami rodiče. V listopadu 1966 byla na
schůzi SRPŠ sestavena žádost adresovaná Kanceláři prezidenta ČSSR,
aby byla lánská MŠ přestěhovaná do suchých hygienicky vyhovujících
prostor. Rychle proběhla jednání na úrovni ONV a bylo usneseno, že pro
školku bude uvolněna část Hubertusu, který v té době sloužil jako kulturní
dům.
Po nezbytné adaptaci došlo 23. března 1968 ke kolaudaci a děti se mohly
ihned přestěhovat do nových místností v Hubertusu. Bylo zde sucho,
světlo a vzdušno, ale ideální řešení to zdaleka nebylo. Řadu problémů
a nedostatků mohla vyřešit jedině výstavba úplně nové školní budovy.
Provizorní stav trval až do roku 1975. To se už však intenzivně brigádnicky
pracovalo na budování zcela nového objektu mateřské školy ve
Skleničkovic zahradě, naproti areálu Základní devítileté školy.
Na jaře roku 1971 se započalo s přípravou tvárnic, 13. dubna 1972 byla
shrnuta zemina a začalo se stavět, v létě 1974 se nahazovalo a v neděli
31. srpna 1975 odpoledne byla mateřská škola s jeselským oddělením
slavnostně otevřena. Dětem předškolního věku se v Lánech poprvé
dostalo hygienicky vyhovující prostorné budovy, která jim po nedávné
rekonstrukci slouží dodnes.
Mateřská škola v Lánech
1894 – 1918
fürstenberská opatrovna za čp. 108
1923 – 1932
čp. 121
1932 – 1954
suterén Školy Ch. G. Masarykové
1954 – 1968
fara
1968 – 1975
Hubertus
1975 – doposud stávající budova mateřské školy
Václav Vodvářka, lánský písmák
1

2

3

4

Budova Opatrovny stojící za Stoosmičkou byla zbořena přesně před 65 roky, 23. 4. 1950
(Kronika obce Lány II; Kronika mateřské školy v Lánech.)
Tuto MŠ po nějaký čas navštěvovala také vnučka tehdejšího prezidenta ČSR Klementa
Gottwalda, které se prý říkalo Batulka. Snad právě kvůli ní byla v suterénu školní budovy
zřízena bíle vykachlíčkovaná koupelna se sprchami. Vypráví se, jak Batulku doprovázel do
školky a ze školky osobní strážce a jak v době, kdy to bylo velice nedostatkové zboží,
dostávala Batulka ze zámku k svačině pomeranče a banány. Vedení MŠ se obrátilo na
prezidenta, že nepůsobí dobře, když Batulka jako jediná má cizokrajné ovoce a ostatní děti
pouze přihlížejí, jak si pochutnává. Prezident to vyřešil tak, že banány a pomeranče čas od
času dostávaly úplně všechny děti ve školce.
Farář Fr. Foral se odstěhoval 14. září 1953 do Velvar (Pošta, Fr.: Historie obce a zámku
Lány, s. 287.).
V polovině padesátých let jsem chodil do školky na faru i já. Vybavuje se mi, jak jsme stáli
vždycky dopoledne v řadě před paní učitelkou a dostávali jsme polévkovou lžíci rybího
tuku. Občas si na nás vzpomněl tehdejší prezident Antonín Zápotocký. Nevím, jak často
to bylo, ale utkvělo mi v paměti, že jsme od něho měli k svačině krásně voňavé a křupavé
párky a jednou jsme dostali před Vánocemi velikou perníkovou chaloupku z opravdového
pardubického perníku. Ještě za čerstva jsme ji jako Jeníček s Mařenkou důkladně oloupali,
ale dřevěná kostra pak byla ve školní herně na čestném místě ještě hodně dlouho – to je od
pana prezidenta!
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NEBE NAD LÁNY
S poslední březnovou nedělí jsme se
opět začali rozcházet s realitou, která se
odehrává na NEBI NAD LÁNY.
Podívejme se proto na historii a
současnost znásilňování času:
Přirozený čas lze určovat z pohybu
hvězd, Slunce a Měsíce. Tak tomu bylo
po celé věky a přestalo nám to stačit až v
dobách rozvoje mořeplavby. Po objevení
nových světů jsme museli zpřesnit
navigaci a k tomu bylo nezbytné vzít si s
sebou na palubu „čas“. Po několika
nefunkčních pokusech jsme se
dopracovali k mechanickým hodinkám
a první problém byl na světě. Ony tikají
pravidelně! Jenže Země cestuje kolem
Slunce rychlostí proměnlivou. Vyřešili
jsme to pro člověka typicky: zavedli jsme
imaginární a přírodu ignorující pojem
střední slunce. Den jsme rozdělili na 24
stejně dlouhých hodin, jeho počátek
jsme položili do hluboké noci. Rok má
365 stejných dnů a začíná až dva týdny
po slunovratu… A ty s časem narůstající
rozdíly? Zavádíme přestupné roky.
Velké schodky řeší papež či císař. Za
Rudolfa II. následoval po Třech králích
rovnou 17. leden!
Skutečnost, že místní poledne nastává
právě ve chvíli, kdy je slunce na obloze
nejvýš, je přirozená a nikoho nenapadlo,
že by mohla působit potíže. Jenže s
rozvojem komunikace na dálku byli
účastníci telefonátů náhle zaskočeni
rozdílem místních časů, které dosud
neměly šanci potkat se takhle tváří v
tvář. Zavedli jsme tedy časová
pásma…V nich se všichni řídí stejným
časem, i když mezi městy na jejich
koncích může být až hodinový posun
východu slunce! S novým uspořádáním
světa jsme vytvořili státní celky a opět
došlo na úpravu času. Diktátoři
nadiktovali takové zhůvěřilosti, jako je
jednotný čas v celé Číně! K dovršení
všeho jsme v Evropě přišli s nápadem
celý tenhle „řád“ posunovat o hodinu
jinam. Výsledek? Leckde bijí poledne o
bezmála dvě hodiny jindy, než velí
sluneční Bůh Helios. Ale nám,
odtrženým od přírody, už to ani nepřijde
divné.
Jirka Luska

Bleší trh na Lánech

Podìkování
Chtěli bychom touto cestou velice
poděkovat nejen lánským hasičům, ale
i všem ostatním hasičským sborům,
které se 23. března pozdě večer podílely
na hašení požáru v Lesní ulici.
Děkujeme za pomoc a obětavost,
například při zprovoznění přívodu
elektrické energie do domu v brzkých
ranních hodinách.
Jordákovi, Lány

Antonín Bechynì - jedna z tváøí Bìhu zámeckým parkem
Pokračování z minulého čísla …
Kdy jste přešel k hokeji?
Hokeji jsem se věnoval nepřetržitě od žákovského
věku. To s atletikou jsem začal až v 18ti letech.
Dalo se to skloubit dohromady. V zimě hokej,
v létě atletika. Tenkrát (1946 – 1947) jsme na
Lánech hráli divizi. Dokonce se přišli podívat dva
prezidenti. Ve válce Emil Hácha (1943), ale to
jsem ještě nehrál. A v roce 1946 jsme hráli se
Slávií, a to se přišel na první třetinu podívat
prezident Beneš. Za Lány jsem hrál až do 55 let.
Vaše rodina mi prozradila i to, že jste měl
startovat za Československo na Mistrovství
světa ve Švédsku. V kterém roce to bylo a proč
jste nakonec nikam neodcestoval?
Bylo to v roce 1946 nebo 1947 a byly to atletické
závody ve Stockholmu střední Švédsko – střední
Čechy. To jsem byl ve Spartě. Už jsme byli ve
vlaku, teď přišli pánové v civilu a řekli: „Kdo je
tady z výpravy Sparty, tak si vystupte, jsou
přerušené diplomatické styky se Švédskem.“ Tak
jsme zabručeli a jeli jsme domů.
A další podobná příležitost?
Nikam už jsem neodcestoval, nemohli jsme.
Bavilo vás více běhání, kde se člověk musel

spolehnout sám na sebe, nebo jste spíše pro
kolektivní hru?
U hokeje jsem byl delší dobu, ten se dá dělat déle.
Bavil mě více hokej, ale ne ten vrcholový, nýbrž
ten na Lánech, kde byla dobrá parta a skvělý
ledař, děda Kuthan, který když bylo potřeba,
obětavě stříkal led, abychom mohli ráno hrát.
Běhání bylo více vyčerpávající. Maximální úsilí,
smíšené pocity a další. V hokeji jsme se mohli
vystřídat. Na běžecké trati byl výkon jen na mně a
v závěru čtyřsetmetrové trati to bolelo.
Nakonec něco málo o tenisu. Hodily se vám
rychlé nohy z běhání při tomto sportu?
Ano, moc. Co jsem neuhrál rukama, doběhl jsem
a teď ke konci to bylo opačně, co jsem neuběhl, to
odehrála ruka.
Proč myslíte, že je důležité vést mladé lidi ke
sportu? A vůbec, co sport podle vás přináší?
Jednak kvůli fyzičce, ale také, když to dělají
poctivě, tak to zvyšuje morální vlastnosti. A takové spoléhání se sám na sebe, zvláště v té atletice.
Přeji vám, abyste byl ještě dlouhá léta zdráv
a motivoval spoustu lidí kolem vás lásce ke
sportu.
Ilona Víchová

ZE ŽIVOTA SPOLKÙ
Indie, Nepál – Tak trochu jiný svìt
19. dubna uzavřela Lada Kosárová cyklus
cestovatelských přednášek výletem do Indie
a Nepálu. Přislíbila však, že na podzim se opět
vrátí, aby nám povyprávěla o dalších zajímavých
místech tak, jako žádný profesionální průvodce,
srdcem a s touhou po poznání.
Sama přiznala, že si Indii buď zamilujete, nebo ji
začnete nenávidět. Podle jejích slov nebyla
připravená na tak markantní kulturní a hygienické rozdíly. O to víc vše pociťovala, když se z
pětihvězdičkového hotelu dívala na ulice plné
chudoby, špíny, hladu a zápachu. Města byla plná
zvuků bučení posvátných krav, modliteb a aut.
Zajímavostí bylo, že se po celou dobu cestování
musela Lada jako levačka hodně přemáhat. Levá
ruka je pro Indy nečistá, ta se tam používá pouze
na záchodě. Zkuste sníst polévku pravou rukou,
když jste to v životě nedělali. Viděli jsme, jak je

v Indii důležitý obřad spalování mrtvých. Díky
velmi utajovanému focení jsme si prohlédli život
na řece Ganze, kde jsou kremační hranice pro
nejbohatší, jejichž popel se vhazuje do vody, o kus
dál (po proudu) se provádí očistná koupel, a když
popojedete, najdete pradleny, které se pokouší
v té samé řece vyprat bílé prádlo. Procestovali
jsme opět kus světa. Zhlédli jsme Džajpur
s růžovými fasádami, Kandáriy s chrámem, který
zdobí kamenná kamasutra, až jsme doputovali do
Nepálu, kde bylo vidět, jak jsou tam lidé více
usměvaví, příjemnější a s radostí se starají o svá
rýžová políčka. Dokonce jsme se proletěli nad
nejvyšší horou světa Mount Everestem. Kdo
oželel nedělní sluneční den a dorazil do klubovny
na přednášku, dostalo se mu nevšedního zážitku,
který byl podpořen chutí pravého indického čaje,
jehož vůně nás při příchodu přivítala.
Ilona Víchová

Bleší trh
Co se nehodí vám, může pomoci vašemu
sousedovi.
Fotbalový oddíl SK Lány a volební sdružení Pro
dobrou věc vás zvou na bleší trh, který se uskuteční
v neděli 21. června od 9:00 do 16:00 hodin na
fotbalovém hřišti. Přijďte vyprodat obsah své
garáže, šuplat, skříní i tajných koutů domácností
a naplňte doslovně to, co si určitě stále říkáte …
ještě to nevyhodím, třeba se to někomu bude
hodit… Pro prodávající bude k dispozici omezený
počet stolů, jinak je pro prodej k dispozici celé

hřiště. Přineste si deku, vyložte na ni své poklady
a nic víc nepotřebujete. Prodávat můžete cokoliv:
oblečení, obuv, hračky, sportovní potřeby, jízdní
kola, nádobí, nářadí, poklady z garáže, sběratelské předměty, knihy, apod. Určitě nenoste
zbraně, drogy, stavebniny, vraky aut, apod.
Vstupné je symbolické: kupující 10 Kč,
prodávající 30 Kč, kupující děti zdarma.
Zajištěno bude občerstvení.
Emil Buřič
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ZE ŽIVOTA SPOLKÙ
Otevírání mola na Židovském rybníku
V neděli 12. dubna o desáté dopoledne se po dlouhé
zimní přestávce vrátily na hladinu Židovského
rybníka modely lodí. Stalo se tak po tradičním
otevření lánských vod. Ty odemkli společně
nejstarší s nejmladším modelářem.
Pak již 14 nedočkavých loďařů spustilo své
modely na rybník a předvedli, že v zimě nezaháleli
a že nic nezapomněli ze své zručnosti. K vidění
byly dva svěže plovoucí parníky mnohonásobného reprezentanta ČR J. Voráčka či krásná
polomaketa remorkéru Bečva O. Křenka z Ústí

nad Labem. Pozornosti neušly ani nové výrobky
firmy Hacker MP z Řevničova. Obdiv si po právu
zasloužily i nový model P. Čížka a hydroglyzér
J. Kříže. A protože vál i slabý větřík, byly čilé také
plachetnice. Na vodě jsme postupně napočítali
24 modelů. Počasí nezlobilo, a tak zahájení
letošní sezony lodních modelářů bylo zdařilé.
Poděkovat musím zdejším hasičům za
poskytnuté zázemí a mladému hasiči A. Pickovi
za ochotný servis. Na shledanou u rybníka
6. června na akci Den plný her.
Václav Picka

Ukliïme Èesko
Dvaadvacátý duben je Dnem Země. Svátek naší
planety slavíme tematicky - ulehčujeme jí od
odpadků. I na Lánech jsme „uklidili Česko“, tedy
alespoň jeho kousek.
Potvrdilo se tohle: Největšími znečišťovateli okolí
Lán jsou přepravci, vozící odpady na skládku.
Ano, najít a označit viníka, to se nám líbí! Ale
nejásejme. Na druhém místě ve znečišťování jsme
se umístili my sami. Historicky vzato máme
nesporný nárok na místo první. Protože za časů,
kdy skládka ještě nebyla, vám starousedlíkům
místo ní sloužil les za Lesní ulicí, násep cesty Ke
Starému zámku, borovičky za modelářským

hřištěm, úvoz cesty k Betynce… Nám mladším je
dnes zatěžko dojet se svým odpadem i do
sběrného dvora. A tak zakládáme nové lokality
jako slepý konec Jetelové, staveniště pod
obchvatem, křoví na Malé Kopanině, houbařské
parkoviště za lesáckými bytovkami…
Děkujeme vám všem, kteří jste se letošního
jarního úklidu zúčastnili. Děkujeme i vám, kteří
byste na případné výstavě exponátů z černých
skládek nenašli nic svého. Děláte dobrou věc
a jste příkladem. A příklady táhnou.
Jirka Luska

Praxe studentù u hasièù

Hasièi hledají vedoucí/ho

Hasiči z Lán poskytli prostory a vybavení
studentům z ČVUT, kteří jedou reprezentovat
svoji školu na závody v Požárním sportu do
Ostravy a potřebovali prostor pro trénování. Celý
trénink měla na starosti příslušnice lánského
sboru Kateřina Picková, která je členkou
reprezentačního družstva, protože studuje na
ČVUT. Přejeme hodně štěstí.
Dále se také v dubnu uskutečnila praxe studentů
ze SOŠ a SOU Kladno, obor Požární ochrana.
Studenti se seznámili s technikou a v praxi si ji
sami vyzkoušeli. Výuku prováděli členové
jednotky Sboru dobrovolných hasičů Lány.
Petr Králíček

Hodně dětí by chtělo chodit k hasičům, ale chybí
vedoucí!
Vedoucím se může stát: muž, žena, manželský
pár, přátelé … počet není omezen. Věk minimálně
18 let. Řidičský průkaz skupiny B.
Činnost: hasičské a záchranářské závody, výlety,
exkurze. O hasičině nemusíte vědět vůbec nic, vše
vás naučíme. Sbor poskytuje plnou podporu při
vedení hasičského kroužku.
Více informací u starosty sboru: Karel Pošta
606 525 096, nebo na e-mailu:
sdhlany@centrum.cz.
Hasiči Lány

Mimoøádná sezona lánských stolních tenistù
V sobotu 25. dubna završilo mužstvo A skvělou
sezonu stolních tenistů vítězstvím ve finále
krajského přeboru 2. třídy, a získalo tak postup do
1. třídy krajského přeboru.
Letošní rok byl pro lánské stolní tenisty skutečně
mimořádný: všechna 4 družstva vyhrála svoje
soutěže a postupují do vyšších tříd.
B-družstvo letos splnilo cíl, o který se snaží už
několik let – vyhrálo okresní přebor, a postoupilo
tak do krajského přeboru 2. třídy. Postup do
„kraje“ si zaslouží a určitě se tam neztratí.
C- družstvo prožilo také výbornou sezonu.

Zvítězilo ve 3. třídě okresního přeboru a postupuje do 2. třídy.
D-družstvo potvrdilo veleúspěšnou sezonu,
zvítězilo v 5. třídě okresního přeboru a postupuje
do vyšší soutěže.
Zcela mimořádně úspěšnou sezonu pak završilo
B-družstvo vítězstvím v Okresním poháru
tříčlenných družstev. Zkrátka lánští stolní tenisté
letos vyhráli vše, co mohli!
Milan Moravec,
oddíl stolního tenisu TJ Sokol Lány

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
· Beseda z cyklu Tradiční čínská
medicína na téma Léčivá síla bylin se
uskuteční ve středu 20. května od
10:00 do 12:00 hodin.
· Beseda s PhDr. Kateřinou Peškovou
na téma Komunikační techniky
v rodině se uskuteční v úterý
26. května od 10:00 hodin.
· Víkendový workshop Harmonická
rodina v sobotu 30. května od 9:00 do
12:00 hodin. Praktický nácvik
m e t o d y E FT. A k c i z a š t i ť u j e
Regenerační studio Martina
Rounová, Nové Strašecí. Akce je
zdarma. Přihlásit se můžete na
telefonu 724 265 092 Jana Drastilová
nebo na emailu: sdruzeni@lany.cz.
· Kurz první pomoci pro veřejnost pod
vedením záchranáře Marka
Hylebranta se uskuteční v úterý 2.
června od 10:00 hodin.
· Beseda s PhDr. Kateřinou Peškovou
na téma Zvládání emocí rodičů a dětí
se uskuteční v úterý 16. června od
10:00 hodin.
Podrobné informace najdete na
www.naselany.cz.

Lánský den plný her
Sobota 6. června od 13:00 do 18:00
hodin. Dětské hřiště u Židovského
rybníka v Lánech. Srdečně zveme děti i
rodiče. Těšit se můžete na soutěže
zručnosti i vědomostní testy, jarmark a
dobré občerstvení. Pořádají Naše Lány,
MK Lány, SDH Lány a Baráčníci.
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Ze Sokola
· V platnosti zůstává rozvrh pravidel-

·

·
·

·

·
·

·

·

ného cvičení od dětských kategorií až
po seniorky. Ženy už cvičí jen v úterý
od 19:00 a 20:00 hodin, sobotní
cvičení se nekoná.
Stolní tenisté uzavřeli svoji úspěšnou
sezónu, od května se budou scházet
jen v pátek od 18:00 hodin.
Šachisté se nadále scházejí v pátek
v 16:30 hodin v klubovně .
Více jak padesátka členů Sokola
uklízela v sobotu 18. a 25. dubna
venkovní prostory kolem sokolovny.
Věříme, že nám pořádek pomohou
udržet všichni uživatelé hřiště.
Žádáme rodiče, kteří při návštěvě
hospody Narpa nechávají své děti na
hřišti, aby dohlíželi na jejich
bezpečnost.
Volejbalisté již trénují za hezkého
počasí venku.
Co mimořádného bude v sokolovně?
16. května zde mateřská školka oslaví
svoje výročí. Další víkend budou
v sokolovně přespávat pražští skauti
při jejich výjezdní akci.
V květnu se bude na jižní a východní
straně sokolovny stavět. Dbejte
zvýšeného pořádku a bezpečnosti!
V neděli 24. května můžete vyrazit na
další asi dvanáctikilometrový výšlap.
Půjdeme do Kublova a do Hudlic.
Poplatek za autobus je 100,-Kč za
dospělého a 50,- Kč za dítě do 15 let.
Sledujte vývěsku před sokolovnou.
Zájemci o dopravu se přihlašují na
telefonu 603 286 330 nebo na emailu:
martina.moravcova@tiskali.cz.
Václava Nováková

SPORTOVNÍ DÌNÍ V LÁNECH
Šachisté na 2. místì regionální soutìže B
V neděli 19. dubna se odehrálo poslední kolo
regionální soutěže B. Lánský oddíl hostil
„v Domečku“ pátý tým tabulky ŠK Liběhrad
Libčice B. Výkonnostně nejtěžšího soupeře
dostal Petr Kut, který po tuhém boji nakonec
soupeři podlehl. Náš nový člen Jan Hanuš
a Martin Pucholt vyválčili s houževnatými
soupeři remízu. Utkání se pro nás tedy nevyvíjelo
dobře, nakonec však výhru vybojovali Sofie
Přibylová a Viktor Přibyl na první a druhé
šachovnici. V posledním zápase sezony rozhodli
zápas v náš prospěch výsledkem 3:2.

Druhé místo v regionální soutěži B je v krátké
historii lánského šachového oddílu zatím
nejlepším umístěním. Za lánské družstvo
v letošní sezoně nastoupilo devět šachistů a to je
dosud nejvyšší počet našich zúčastněných hráčů
v jedné sezoně regionální soutěže B. Chtěl bych
jim tímto poděkovat za skvěle odvedenou práci.
Martin Pucholt,
vedoucí šachového oddílu TJ Sokol Lány

Závod horských kol na Lánech
Pro amatérské i vážnější milovníky cyklistiky
z Lán a Vašírova máme čerstvou novinku –
cyklistický závod přímo na Lánech.
Závod se uskuteční 19. září odpoledne, tzn. v den,
kdy se koná zároveň Kulinářský jarmark
a Masarykova vatra. Bude se jednat o sprint na
horských kolech do vrchu, a to v Berounské ulici.
Závod je určen pro všechny ženské a mužské
kategorie, od nejmenších po nejstarší, jediným
kritériem pro účast je, kromě vaší chuti, současné
či minulé bydliště v našich obcích. Kategorie
budou rozděleny podle ročníků narození,
budeme se snažit nastavit je spravedlivě, aby
zejména dětské kategorie braly ohled na schopnosti dětí. Počítáme i se seniorskou kategorií.
Závod je dlouhý jen cca 500 m, takže se nemusíte
obávat, že to nezvládnete, a časově ho např.
můžete zkombinovat se zábavou, probíhající ten
den před Narpou. Závodit se bude opravdu jen na
horských kolech, ale u nejmenších dětí bude
stačit jakékoliv kolo, přičemž u mladších 18 let
bude povinná cyklistická přilba.

Podle počtu přihlášených se bude startovat buď
jednotlivě, nebo v malých skupinkách. Opět
podle počtu účastníků v jednotlivých kategoriích
bude vítěz určen buď rovnou na základě času,
nebo osm nejrychlejších postoupí do dvou
semifinálových jízd, kde se vždy čtveřice
závodníků utká o dvě finálová místa. Vítěze pak
určí čtyřčlenné finále!
Průběžně vám přineseme bližší podrobnosti,
včetně detailních pravidel, rozdělení kategorií,
organizačních opatření a harmonogramu akce.
V době akce se plánuje dočasné uzavření
Berounské ulice, obyvatelům dotčených ulic bude
umožněn v přestávkách mezi jízdami průjezd.
Snažíme se v souvislosti se závodem zařídit také
jednu technickou novinku, příště snad už budeme
moci prozradit, o co se jedná. Udělejte si čas
a pojďte si změřit své síly, čas na trénink právě
začíná!
Emil Buřič
(kontakt: emilburic@centrum.cz)

Lánští fotbalisté v jarní èásti soutìže zatím hledají formu

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

V jarní části fotbalové sezony II. a III. třídy mužů
okresu Rakovník mají lánská mužstva shodně
nepříliš příznivou bilanci a v tabulce okresních
soutěží je A – mužstvo na 11. a B – mužstvo na
9. místě. Hráči „Áčka“ dokázali ve své soutěži

doposud zvítězit pouze v utkání v Senomatech
a čtyřikrát skončili bez bodů. „Béčko“ má taktéž
jediné vítězství, když dokázalo přehrát v úvodním
utkání Rynholec.

Výsledky B – mužstva

Zápasy A – mužstva

Baník Rynholec – SK Lány

1 : 2 pk

Hladký

SK Lány – SK Lišany

0:3

SK Lány – Sp. Řevničov

1:7

Dudášik P.

SK Senomaty – SK Lány

1 : 2 pk

Ol. Rakovník – SK Lány

3:1

Hladký

SK Lány – Ohnivec Městečko

0:2

SK Lány – Sj. Chrášťany

1:4

Taneček

Sparta Lužná – SK Lány

4:1

Ambrož

So. Branov – SK Lány

4:2

Hladký, vlastní

SK Lány – PO Olešná

1:3

Ambrož
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Dudašik D.

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

