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Úvodník

Letí, letí ... nedoletí!
Poslední dubnový den byl zase ve znamení
čarodějnic a čarodějníků. Stala se z toho
milá tradice, maskovaný průvod, kulturní
program a setkání u ohně, kde si přijdou
na své jak děti, tak rodiče. I když hlavní
slovo má samozřejmě vždycky počasí…
Ale chci se věnovat ještě jednomu
průvodnímu jevu, který se nyní v Lánech
pojí s Filipojakubskou nebo Valpuržinou
nocí či Beltinem, podle toho, kterému
názvu Čarodějnic dáváte přednost. Tato
odvěká slavnost konce zimy a příchodu
jara je nyní v naší obci již několik let
provázena také soutěží ve výzdobě domů
čarodějnicemi. Musím s potěšením
konstatovat, že má rok od roku větší
popularitu a že se jí zúčastňuje více a více
občanů, kteří si najdou chvilku a popustí
uzdu své fantazii a kreativitě. Také
soutěžní čarodějnice jsou stále
vydařenější.
Letos mě ovšem naprosto dostala
čarodějnice, která se objevila na jednom
ze stromů u Kalvárie. Velice vtipné
a legrační dílko (jehož autoři v době
uzávěrky byli ještě neznámi) mě opravdu
pobavilo. Konec opileckého letu neměl
chybu a krátký a výstižný text jen podtrhl
pointu celé kreace.
Chci tímto autorům nápadu složit
poklonu a věřím, že v soutěži uspěli
a získali nějaké ohodnocení (v tuto chvíli
to nevím). A stejně tak věřím, že v příštím
roce se řady lánských soutěžních čarodějnic zase rozrostou a potěší kolemjdoucí.
Karel Pleiner

Oèkování psù
Povinné očkování psů proti vzteklině
proběhne ve středu 18. května od 12:00
do 16:00 hodin v Lánech u obecního
úřadu a od 16:00 do 16:30 hodin ve
Vašírově u kapličky.

Veøejné zasedání
V pondělí 25. dubna 2016 se zastupitelé sešli na
veřejném zasedání. Místem jednání byl sál nad
hospodou Narpa.
Zastupitelé projednali a schválili:
· Dle ustanovení § 84 odst. 2 b) zákona o obcích
účetní závěrku roku 2015 včetně výsledku
hospodaření za rok 2015.
· Celoroční hospodaření za rok 2015 bez výhrad.
· Rozpočtovou změnu č. 2/2016 dle
předloženého návrhu.
· Výši přidělených finančních dotací na činnost
sportovních a zájmových spolků z rozpočtu
obce na rok 2016.
· Podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene s
RWE Gasnet s.r.o., Ústní nad Labem na
pozemky parcelní číslo 792/1 a 792/5
v katastrálním území Lány.
· Pronájem části nemovitosti čp 174, ulice Ke
Hřbitovu, Lány o výměře 27,5 m 2 firmě
Potraviny s.r.o., Otovická 397, Praha 9.
· Prodej movitého majetku - speciální požární
cisternový automobil LIAZ CAS 25, VIN
J2FA0282, rok výroby 1988, za částku
200.000,- Kč pro Střední odbornou školu
Kladno Dubská.
· Směnu pozemku parcelní číslo 936/2
v katastrálním území Lány o výměře 25 m2 za
pozemek parcelní číslo 1303 v katastrálním
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území Lány o výměře 25 m2 ve vlastnictví pana
BP.
Nájemní smlouvu na pronájem části budovy čp.
93 – objekt Základní školy Ch. G. Masarykové
v Lánech firmě Česká telekomunikační
infrastruktura a.s., Praha 3 za částku 60.000,Kč za rok na dobu určitou do 31.3.2026.
Plánovací smlouvu mezi obcí Lány a panem JH.
Výsledek výběrového řízení na akci
Rekonstrukce šaten v suterénu ZŠ.
Zastupitelstvo ukládá starostovi obce podepsat
smlouvu s firmou Elektromontáže Slaný s.r.o.
Zastupitelstvo obce nepřijímá nabídku České
Pošty v rámci projektu Pošta Partner.
Souhlasí s udělením práva stavby na pozemku
parcelní číslo 1181 a 1201 v katastrálním území
L á n y p r o Po v o d í V l t a v y v r á m c i a k c e
Revitalizace Zámeckého potoka.
V souladu s §72 a §84 odst.2 písm. n) zákona o
obcích a ve znění nařízení vlády 352/2015Sb.
s platností od 1.5.2016 návrh odměny za výkon:
neuvolněný místostarosta 14.500,- Kč,
předseda výboru/komise 1.386,- Kč, člen ZO
576,- Kč.
S příspěvkem ve výši 4.530,- Kč k projektu č. 416-6274 Vzdělávací víkend českých a německých
členů Školní zdravotní služby v Beierfeldu.
Ing. Lenka Hrotíková

Sbìr nebezpeèného odpadu
Mobilní svoz nebezpečných odpadů a odpadů
určených ke zpětnému odběru se uskuteční
v sobotu 14. května 2016. 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
např. pneumatiky, elektrospotřebiče (lednice,
televize, monitory, zářivky a drobné elektrospotřebiče), nebezpečný odpad (oleje, znečištěné obaly,
barvy, lepidla, pryskyřice, mastné tkaniny,

ředidla, teploměry, fotochemikálie, rozpouštědla,
zásady, pesticidy, léky, baterie všech druhů včetně
olověných akumulátorů, nádoby od sprejů apod.).
Další svoz bude na začátku měsíce listopadu.
Připomínáme, že nebezpečné odpady se
odevzdávají v danou hodinu přímo zaměstnancům specializované firmy, která tento sběr
provádí. Nevozte je na sběrná místa předem.
Ing. Ivana Píšová

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

MÁJOVOU VESELICI
v sobotu 28. května od 15:00 hodin na lánské návsi.
Odpoledne zahájí lidovými tanci dětský soubor ze Žiliny a se staročeskou Besedou vystoupí
taneční soubor z Čelechovic. Od 17:00 hodin bude do večerních hodin hrát kapela K-BAND
Josefa Husáka. Během májového veselení budou připraveny soutěže v disciplínách pro všechny
generace o hodnotné ceny. Děti budou moci soutěžit o dobroty a od 15:30 do 18:00 hodin
také šplhat na máj pro hračky na ní zavěšené.
Roman Havelka
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Co se dìje na radnici
· Místostarosta Ernest Kosár na

·
·

·

·

·

veřejném zasedání informoval o úspěšném odkoupení pozemků firmy
SENEKA, spol. s r.o. pod veřejnými
komunikacemi mimo dražbu. Právě
probíhá převod v katastru nemovitostí. S insolvenčním správcem
zastupujícím firmu Vitalij Kuckir
obec dál jedná.
Rozježděná cesta za zámeckou zdí
byla upravena do původního stavu.
Proběhne výsadba nových stromů:
lípy u lánského kostela a javoru za
severní hřbitovní zdí, tj. v místech,
kde byly v poslední době odstraněny
nemocné stromy.
Byla podána žádost o dotaci z Operačního programu Životní prostředí
na projekt Zateplení a odvodnění
budovy Obecního úřadu Lány.
Starosta informoval o zakoupení
zahradního domku pro nové sběrné
místo. Bude sloužit jako zázemí pro
správce objektu. ŠZP Lány zapůjčí
starou stavební buňku, která bude
sloužit pro elektroniku.
Krajský úřad Středočeského kraje
posoudil žádost obce a školy
a rozhodl s účinností od 1. září 2016
o navýšení kapacity školní jídelny na
400 stravovaných.

Dìtské høištì
Prosíme rodiče dětí, dohlédněte na své
ratolesti při návštěvě lánského dětského
hřiště. Děkujeme.
Děti vynášejí písek z pískoviště na
trávník nebo jiná místa dětského hřiště.
Stejně tak údržbě hřiště nepomůže, když
zejména pak starší děti schválně rozhazují kačírek z dopadových ploch. Ten při
sekání trávy odlétává od sekačky a může
zranit i náhodného kolemjdoucího. A do
třetice… zakrývejte pískoviště při
odchodu k tomu určenou plachtou.
Plachta není jen slunečník! Zamezíte
tak znečištění písku výkaly ptactva
a především koček.

Rybáøská sezóna zaèala
Prosíme mladé rybáře o udržování
pořádku okolo rybníka a především
o nepřekrmování ryb. Rybník není veliký
a nespotřebované krmení zde hnije
a kazí vodu. Děkujeme.
1. května začala nová rybářská sezóna
na Židovském rybníku. Lánský rybník
nepatří mezi revíry Rybářského svazu
a smějí zde lovit pouze děti do 15 let, a to
i bez rybářských zkoušek, registrací nebo povolenek. Rybářský řád je vyvěšený
ve vývěsce umístěné na Hasičské
zbrojnici.

Dotace spolkùm v roce 2016
Z rozpočtu obce byla vyčleněna částka 740 tisíc korun na podporu činnosti místních sportovních
a zájmových spolků. Možnost ucházet se o dotaci využilo 22 organizací.
Žadatel

Plánovaná výše rozpočtu Požadovaná Schválená
- výdaje 2016 (Kč)
dotace (Kč) dotace (Kč)

Požadovaný účel

1.

Tělocvičná jednota Sokol
Lány, pobočný spolek

470.000,-

180.000,-

170.000,-

Stavební práce, provozní náklady,
údržba a vybavení sokolovny a
venkovního areálu.

2.

Chorus Laneum, z.s.

60.000,-

35.000,-

35.000,-

Provozní náklady, kostýmy,
hudební doprovod, pronájem
zkušebny.

3.

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

20.000,-

10.000,-

9.000,-

Den s TGM 2016, výstava „Od
vladyckého dvora...“.

4.

Naše Lány, z.s.

641.900,-

30.000,-

30.000,-

Domeček, příměstský tábor pro
děti, společenské akce.

5.

Náš Vašírov, z.s.

20.000,-

10.000,-

10.000,-

Společenské akce, údržba
sportoviště, propagace.

6.

Spolek Mládež sobě

20.800,-

5.000,-

5.000,-

Příspěvek na nájem, provoz a
vybavení.

7.

Vlastenecko dobročinná
obec Baráčníků LányVašírov, pobočný spolek

15.000,-

10.000,-

10.000,-

Ženské kroje.

8.

Sportovní stáj Lány-Vašírov
z.s.

565.000,-

45.000,-

10.000,-

Jezdecký kroužek, písek pro
jízdárnu.

9.

Modelářský klub Lány a
okolí, pobočný spolek

72.800,-

30.000,-

30.000,-

Údržba letiště, společenské akce.

10.

Fiat Multipla klub ČR, z.s.

100.010,-

10.000,-

3.000,-

Provozní náklady (web, kancel.
potřeby)

11.

Základní organizace
Českého zahrádkářského
svazu Lány, pobočný spolek

16.100,-

5.000,-

5.000,-

Naučný zájezd.

12.

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

5.000,-

5.000,-

5.000,-

Léčiva, pomůcky pro včelaře.

13.

HOKEJOVÁ SÍŇ - HOŠEK,
z.s.

110.000,-

28.000,-

20.000,-

Marketingové materiály, rozšíření
expozice, provozní náklady.

14.

Hokejový klub Lány, z.s.

150.000,-

95.000,-

90.000,-

Nájem ledové plochy, doprava na
stadion.

15.

Tenisový klub Lány, z.s.

215.000,-

28.000,-

25.000,-

Turnaje pro děti, provozní náklady.

16.

Sportovní klub Lány, spolek

267.000,-

191.500,-

140.000,-

Rekonstrukce trávníku, energie,
rozhodčí, provozní náklady

17.

SH ČMS Sbor dobrovolných
hasičů Lány,
pobočný spolek

99.500,-

90.400,-

90.000,-

Oddíl mládeže, školení, provozní
náklady, uniformy, 135. výročí
SDH.

18.

Divadlo Lány z.s.

55.000,-

30.000,-

30.000,-

Nájem, scény a kostýmy,
propagace.

19.

Základní kynologická
organizace Lány

24.200,-

8.000,-

8.000,-

Nájem a údržba výcvikového
prostoru.

20.

Svaz diabetiků Nové
Strašecí

5.000,-

Příspěvek na ozdravné pobyty.

21.

Svaz zdravotně postižených
Rakovník

5.000,-

Příspěvek na lázeňské pobyty.

22.

AVES o.s. pro záchranu
ohrožených a
handicapovaných živočichů
a ekologickou výchovu

5.000,-

Příspěvek na provoz záchranné
stanice pro zraněné živočichy
z volné přírody.
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8.5.

Veèer (z)módy v Sokolovnì
Srdečně vás zveme na módní přehlídku, která se
koná 14. května od 19:00 hodin v lánské
sokolovně.
K vidění budou zajímavé kolekce sportovního
oblečení, doplňků, módy do divadla, námořnického stylu, společenských šatů a mnoho dalších
zajímavých kousků. V roli modelek se představí
svěřenkyně Aerobic Teamu Báry Ladrové,
cvičenky a cvičitelky Sokola. Dozvíte se, jaké jsou
trendy v módě pro rok 2016, nebo si udělejte
radost ručně vyrobenými šperky a doplňky
místních tvůrců. Lístky si můžete zakoupit od 9.
května v hospodě Narpa za 60,- Kč s místenkou a
za 50,- Kč ke stání, nebo v den konání přímo v
sokolovně. Celým večerem vás provede Karel
Pleiner, Ivana Píšová a Ilona Víchová. Po módní
přehlídce vám k poslechu a tanci zahraje hudební
skupina Vipiš.

Přijďte načerpat inspiraci, pobavit se a užít si
příjemný večer.
Kolekce a program
1/ Kolekce Sportovní oblečení s pomůckami
2/ Kolekce Pastelky v ulicích
3/ Volnočasová kolekce
4/ Kolekce Letní čas
5/ Kolekce Doplňková
6/ Ukázka cvičení Aerobic Team
7/ Host – Trampolínky
8/ Přestávka
9/ Kolekce Námořnický styl
10/ Kolekce Uvolněné léto
11/ Kolekce Móda do divadla
12/ Kolekce Koktejlové opojení
13/ Kolekce Společenské šaty
14/ Vystoupení Sólo Aerobic Team
Ilona Víchová

Kulturní komise obce Lány a Muzeum T. G. M. zvou všechny milovníky jazzu a swingu na
komponovaný večer Návrat do první republiky na téma Tančírna v rytmu swingu.
Celým večerem bude znít skvělá dixilendová muzika v podání ROYAL DIXIELAND JAZZ
BAND, kapely, jejíž repertoár se tradičními dixielandovými písničkami z dvacátých let minulého
století z New Orleansu a Chicaga jen hemží.
Kdy? 21. května 2016 v 19:00 hodin
Kde? v Muzeu T. G. Masaryka v Lánech
Nebude chybět dobové občerstvení, jehož ceny budou odpovídat své době, a ani směnárna peněz
na pokladně muzea. Účast v dobovém oděvu je vítána.
Roman Havelka

Pøehlídka shozù

Lánský den plný her

Lesní správa Lány Vás srdečně zve na přehlídku
shozů z Lánské obory. Letošní akce se uskuteční
v pátek 27. května 2016 od 9:00 do 16:00 hodin
netradičně v areálu ukázkové obůrky na Nových
Dvořích u Lán.
Petra Šolcová, Lesní správa Lány

Sobota 4. června od 13:00 do 18:00 hodin. Dětské
hřiště u Židovského rybníka v Lánech. Srdečně
zveme všechny děti, rodiče i prarodiče. Těšit se
můžete na soutěže, jarmark a dobré občerstvení.
Srdečně zvou Naše Lány, MK Lány, Baráčníci
Sportovní stáj a SDH Lány.

Jak být zodpovìdným páníèkem?
Bohužel na Lánech v poslední době dochází k řadě
incidentů se psy a s jejich „nevychovanými“
páníčky. Ano, skutečně za nepříjemné situace
mohou většinou majitelé psů, nikoliv čtyřnozí
mazlíčci. Co děláme špatně?
„Při výběru štěněte bychom neměli koukat jen na
to, jak pes vypadá, ale na jeho povahové vlastnosti
a podmínky života, které pes vyžaduje a my jsme
schopni mu je nabídnout. Když už čtyřnohého
mazlíčka máme, měli bychom být ohleduplní
nejen k jeho potřebám, ale i k okolnímu světu.
Obecní vyhláška nařizuje pohybovat se v obci se
psem na vodítku. Pokud pes zvládá chůzi bez
vodítka a vy jste si vědomi porušování vyhlášky,
měli byste si ho chytit alespoň ve chvíli, kdy se
blíží jiná osoba se psem, nebo bez něj. Na větu:
„Můj pes nic nedělá“ okamžitě zapomeňte. Nikdy
přece nevíte, co se čtyřnohému příteli honí v
hlavě. A i když je váš mazlík hodný. Ve chvíli, kdy

Kalendáø akcí Kvìten/Èerven

běhá volně a přiběhne k jinému psovi, který se
tolik nekamarádí (třeba i na vodítku), co myslíte,
že se asi stane? “ připomíná Jana Norková, která
se psy intenzivně pracuje už 25 let. Rádi bychom
také upozornili, že i doma bychom měli
zabezpečit volný pohyb psů. Dost často nemá
výběh rozměry, které odpovídají vlastnostem a
velikosti psa. Problém nastává i při venčení psů
vašimi dětmi. Každý by měl venčit psa, kterého
zvládne fyzicky, nebo alespoň výcvikem. A pokud
půjde na procházku malá holčička, která svého
malého psa udrží, když je na vodítku, je vystavena
nebezpečí, že půjde jiný člověk se psem volně a ten
si nenechá líbit drzé štěkání menšího chlupáče.
Pamatujte, že i pes malý tělem může být velkou
osobností a potřebuje řádnou výchovu, aby
neohrožoval své okolí. Ani bojových plemen se
není třeba bát, když mají dostatečný výcvik.
Ilona Víchová

Běh vítězství zámeckým parkem
(Obec Lány, TJ Sokol, ZŠ Lány)
12.5.–19.6. Výstava Historie kávy a čaje
(Muzeum TGM)
13.5. Přednáška H. M. Tomáškové
Živlová a vílová aromaterapie od
1 8 : 0 0 h o d i n Na d Na r p o u
(J. Ladrová)
14.5. Zápas v nohejbalu tříčlenných
mužstev Vašírovský nohejbalový
kop od 9:00 hodin (Náš Vašírov)
14.5. Večer (z)módy v Sokolovně od
19:00 hodin (TJ Sokol)
20.5. Interaktivní představení Krásná
řeč od 18:00 hodin Nad Narpou
(J. Ladrová)
21.5. Lánské aerovleky (MK Lány)
21.5. Návrat do 1. republiky – Tančírna
v rytmu swingu od 19:00 hodin
v Muzeu T. G. M. (Obec Lány,
Muzeum TGM)
27.5. Bogrács guláš – hlídání Krále na
náměstí (Společně pro Lány)
27.5. Beseda Léčivé divadlo s Gabrielou Filipi od 18:00 hodin Nad
Narpou (J. Ladrová)
27.5. Přehlídka shozů od 9:00 hodin
v areálu obůrky (LS Lány)
28.5. Staročeské máje (Baráčníci,
Obec Lány)
4.6. Den historie Červeného kříže od
10:00 hodin, zahrada Pamětní
síně A. G. Masarykové a hřiště
ZŠ (Klub historie ČČK, ZŠ)
4.6. Lánský den plný her od 13:00
hodin na dětském hřišti u Židovského rybníka (Naše Lány,
SDH, MK Lány, Baráčníci)
4.6. Letní soutěž hasičských lodí
(MK Lány)
5.6. Oblastní přebory – minitenis 6 –
7 let (TK Lány)
8.6. Školní akademie (ZŠ)
11.6. Oslavy výročí SDH T. G. M. Lány
a svěcení praporu
11.6. Župní atletické závody pro
předškoláky (TJ Sokol)
11.6. Turnaj veteránů kategorie do 60
let (TK Lány)
18.6. Rocková Nakopanina (Obec Lány)

Pozvánka na zájezd
Český zahrádkářský svaz pořádá
v sobotu 11. června zájezd na zámky
Zákupy a Lemberk. Odjezd v 7:00 hodin
z autobusové zastávky na náměstí.
Závazné přihlášky a 200,- Kč přijímá
pan Antonín Kindl, Zahradní ulice, číslo
281. Srdečně zveme všechny zájemce.
Iva Reichlová
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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.
Úterý
· 10:00 – 10:30 Pohybové dopoledne
pro chodící děti s rodiči
· 14:00 – 17:00 Rodinné poradenství
(individuální, párové, rodinné
konzultace, psychoterapie) a Pedagogicko psychologické poradenství
(10.5., 24.5., 7.6. a 21.6.)
· 14:00 – 17:00 Ženský kruh je
odpoledne pro ženy jakéhokoli věku
s rukodělnou dílnou (17.5., 31.5.,
14.6. a 28.6. – háčkujeme)
Středa
· 7:30 – 9:00 Tradiční jóga pro
dospělé (pokročilí)
· 11:00 – 11:15 Maňáskové divadlo
(11.5., 25.5., 8.6.)
· 13:00 – 16:00 Personální a mzdové
poradenství (25.5. a 22.6.)
· 14:00 – 17:00 Laktační poradenství
(4.5. a 1.6.)
· 14:00 – 17:00 Právní poradenství
(11.5. a 8.6.)
· 16:00 – 17:00 Senior poradenství
(18.5. a 15.6.)
Čtvrtek
· 10:00 – 10:30 Výtvarné dopoledne
pro děti s rodiči
Dále vybíráme z programu:
· Beseda Návrat do zaměstnání se
uskuteční ve středu 18. května od
10:00 hodin. Probereme ukončení
pracovního poměru (jak se nenechat
ošidit), životopis, kde a jak
vyhledávat zaměstnání ...
· Beseda Konflikty v rodině a jejich
řešení ve středu 1. června od 10:00
hodin. Sourozenci – prvorození vs
druhorození, jedináček, prostřední
otloukánek, prarodiče, partnerské
konflikty. Umíte se hádat efektivně?
· Kurz první pomoci pro veřejnost se
uskuteční v úterý 7. června od 10:00
hodin pod vedením záchranáře
Marka Hylebranta.
· Beseda Návrat do zaměstnání II. se
uskuteční ve středu 15. června od
10:00 hodin. Probereme: motivační
dopis, přípravu na pracovní pohovor,
jak pohovor probíhá, co by mělo být
v pracovní smlouvě, fexibilní formy
pracovních úvazků a úlevy pro rodiče
pečující o děti.

Bleší trh na Lánech

www.naselany.cz

OKÉNKO
do mateøské školy
Co se dělo ve školce v dubnu
5.4. Proběhla již tradiční akce Hop, zajíčku, do
pelíšku ve spolupráci se školní družinou. Na děti
čekala spousta soutěží. Házely míčem na
tlamohod zajíčka. Kreslily křídami, přenášely
vajíčka po dráze s překážkami. Děti zkoušely
uplést pomlázku a vyrobit ovečku z recyklovaného
papíru. U zajíčka ušáčka si vybraly a snědly
sladkou mrkvičku. Než ostatní prošli všechna
stanoviště měli děti a žáci možnost si zasportovat
na zahradě mateřské školy. Na konci společné
akce si každý pochutnal na sladkém koláčku.
Počasí se vydařilo. Předškoláci si odpoledne
s kamarády ze školní družiny náležitě užili.
15.4. Uskutečnila se zahradní slavnost Den Země.
Na tuto akci jsme se dlouho a pečlivě připravovali.

Aktuální témata k životnímu prostředí byla
probíraná v jednotlivých blocích v každé třídě.
Přírodní živly ZEMĚ, VODA, VZDUCH, OHEŇ
jsme si rozdělili do čtyř tříd. Náplní dnů byly
pokusy, zkoumání a objevování, co který živel
dokáže. Zajímavé pro děti bylo i prohlížení knih,
encyklopedií a prezentací na interaktivní tabuli.
Vyhledávali jsme společně hádanky, písničky,
pranostiky a materiály k jednotlivým námětům.
Nyní nám prezentace představující oheň, zemi,
vzduch a vodu zdobí vestibul mateřské školy
a připomínají prožité dny plné objevování
okolního světa. Kdo se z rodičů a dětí zúčastnil této
slavnosti, byl jistě velmi potěšen. Na stanovištích
jsme společně zachraňovali naši modrou planetu.
Ekohrátky s vodou, vzduchem a ohněm se
přítomným dětem líbily. Malých ochránců a rytířů
naší planety běhalo po zahradě dostatečné
množství. Na stanovišti Země si děti zasadily
semínko a odnášely si květináč domů. Závěrem
čekalo na všechny příjemné překvapení v podobě
vystoupení rytířské skupiny Thorax.
Děkujeme všem sponzorům a partnerům,
kteří nám pomohli s finančním zaštítěním
akce.
18.4. Všichni předškoláci si vyšli na
vycházku na místní ekoskládku. Exkurze
pod vedením pana Kučery byla zajímavá
a pro děti plná nových informací. Především
pro chlapce bylo zpestřením posadit se ve
strojích, které pracují na skládce.
19.4. Děkujeme panu Dundrovi za exkurzi
na pracovišti záchranných složek a Policie
ČR, kterou nám v Praze zajistil. Děti si vše
pozorně prohlédly a s nadšením usedly do
vrtulníku. Získali jsme spoustu informací
o práci záchranářů a výlet to byl opravdu
velmi povedený. Jen kdyby tolik nefoukal
vítr.
22.4. Mateřskou školu navštívilo divadlo na
aktuální téma dopravy s názvem Pohádky
kolem křižovatky. Pohádka byla plná
dopravních značek, děti se dozvěděly
o důležitosti semaforu, jak dodržovat
pravidla a předpisy na silnici. Divadelní
představení bylo pro děti nejen poučné, ale i
vtipně a přijatelně podané.
Miluše Vaněčková,
ředitelka mateřské školy

Chtěli byste se seznámit?

Navštivte naše seznamovací akce pořádané
každý týden ve čtvrtek od 18:00 hodin
ve Vašírovském dvoře.
Přijďte se seznámit opravdově naživo a užít si
neopakovatelnou atmosféru a zábavu.
1. čtvrtek v měsíci do 28 let
2. čtvrtek v měsíci do 40 let
3. čtvrtek v měsíci do 50 let
4. čtvrtek v měsíci do 60 let
Přihlásit se můžete na www.expresrande.cz
nebo na 776 855 918.

CHLAZENÍ
KLIMATIZACE
TEPELNÁ ČERPADLA

Od návrhu po realizaci
Kontakt: Miroslav Brtna, U Lipky, Lány
Email: oprava.chlazeni@seznam.cz
Tel. č.: 776 123 177
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Zprávy ze školy

zajímal se o náš školský systém, poté se šel
pozdravit se všemi dětmi. Oba prezidentské páry
se na závěr s dětmi vyfotily. Cestou do školy děti
počítaly vystřelené dělostřelecké salvy. Zajímaly
se také o význam starostenského řetězu, který měl
při vítání hostů pan starosta na prsou. Své
postřehy vyhodnotily a shrnuly v následné hodině
výchovy k občanství.

4. 4. – Školu navštívili herci z pardubické
Agentury Pernštejni s představením Přemyslovci
na českém trůně – Přemyslovští králové, rozkvět
českého státu. Představení zhlédli žáci 1.– 4. třídy
a následně žáci 5. – 9. třídy.

13. 4. – Žáci 5. třídy navštívili expozici kultury
Austrálie a Oceánie v Náprstkově muzeu.
V muzejní výtvarné dílně pak inspirováni mýtem
a malbami na kůře malovali australské symboly
tzv. tečkovou metodou.

5. 4. – Zajíček – to je společně prožité odpoledne
našich prvňáčků ze školní družiny s předškoláky z
mateřské školy okrášlené zábavnými
i sportovními disciplínami, pletením pomlázky
a pojídáním mrkvičky.

14. 4. – Na tematickou vycházku Pražská gotika
vyjeli žáci 7. třídy.

6. 4. – Druháci a třeťáci navštívili Kostel sv.
Šimona a Judy. Symfonický orchestr hl. města
Prahy si pro ně připravil hudební pohádku
S. Prokofjeva Péťa a Vlk.
6. 4. – S vedením školy se sešla žákovská rada. Ve
večerních hodinách se ve škole konala schůzka
spolku SRPDŠ, zápis ze schůzky je k nahlédnutí
na školním webu v sekci Škola/Spolek SRPDŠ.
11. 4. – Za interaktivní procházkou nazvanou
Mise Vyšehrad vyrazili čtvrťáci. Navštívili Staré
purkrabství, Královskou a knížecí akropoli,
kostel sv. Petra a Pavla, Vyšehradský hřbitov
a Slavín a prošli podzemními kasematy až do
tajemného sálu Gorlice, kde jsou umístěny
originální sochy z Karlova mostu. Po celou dobu
je provázel průvodce a na základě prožitých
situací u jednotlivých památek se dozvěděli
o mytologii a historii Vyšehradu.
11. 4. – Slavnostního ceremoniálu na lánském
hřbitově při příležitosti dvoudenní návštěvy
rakouského prezidentského páru v Česku se spolu
s lánským panem starostou účastnili i žáci 8. třídy.
Děti měly možnost vidět zblízka i předcházející
přípravu ceremoniálu. Po položení věnců,
odeznění slavnostní fanfáry a vzdání úcty
památce prezidenta Masaryka, na vyzvání
ředitele hradního protokolu J. Forejta, promluvila
k rakouskému prezidentovi žákyně Sandra Maria
Steinbrecher. Rakouský prezidentský pár byl její
spontánností velmi potěšen. Prezident Fischer se
zajímal o původ rodičů Sandry, ptal se, jak dlouho
pobývala s rodiči v Německu, do které chodí třídy,

16. 4. – V sobotu jsme se připojili k úklidové akci
Ukliďme svět, ukliďme Česko! a pomohli s úklidem
lesního areálu v místě bývalého psího cvičiště.
Nasbírali jsme několik pytlů plných odpadu. Akce
se zúčastnili čtyři učitelé, šestnáct dětí od páté po
osmou třídu i jeden třeťáček a přišli vypomoci
i rodiče.
21. 4. – Na třídních schůzkách učitelé hodnotili
chování a prospěch žáků za 3. čtvrtletí školního
roku.
27. 4. – Osmáci si v 8. lekci projektu Rozumíme
penězům objasnili pojem zodpovědné
zadlužování.
27. 4. – Po měsíční činnosti se ve škole sešli
členové stravovací komise při ZŠ Lány spolu
s vedením školy a školní jídelny. Průběžné zápisy
z činnosti komise i další aktuality jsou
k nahlédnutí na školním webu v sekci Jídelna.
28. 4. – Žáci 5. třídy se postarali o přelet
čarodějnic a netopýrů ze školy na stromy před
Narpou.
Žákyně V. Rydlová ze 7. třídy obsadila v okresním
kole matematické olympiády 13. místo. Skupina
žáků účastnící se okresního závodu o Plaveckoběžecký pohár Středočeského kraje 2016
v Rakovníku přivezla do školy několik pěkných
umístění: K. Soukupová – 1. místo, G. Vlčková –
5. místo, V. Kyselá – 5. místo. Učitelům děkuji za
přípravu žáků a žákům za příkladnou
reprezentaci školy. Ve 3. třídě proběhlo v dubnu
testování znalostí z českého jazyka, anglického
jazyka a matematiky Kalibro.

Poradny v Domeèku
V minulém čísle zpravodaje jsme Vás
informovali o poradenství pro širokou
veřejnost, které Domeček nabízí. Nyní
přinášíme konkrétní termíny (viz
strana 4) a kontakty na konzultanty.
Za návštěvu poradenství nic neplatíte!
Konzultace probíhají diskrétně, za
zavřenými dveřmi v klubovně
Domečku, a v herně Vám pohlídáme
děti. Všichni konzultanti jsou ze zákona
vázáni mlčenlivostí! Pokud se Vám
uvedený den nebo čas nehodí, je možné
se domluvit i na jiném řešení. Na první
návštěvu je třeba se objednat!
Rodinné poradenství a Pedagogicko
psychologické poradenství vede PhDr.
Kateřina Pešková (psychoterapeut,
speciální pedagog, rodinný poradce
a klinický logoped). Kontakt: 776 134
539 nebo katka.peskova@post.cz.
Laktační poradenství poskytuje
laktační poradkyně a novorozenecká
zdravotní sestra Věra Lintymerová.
Kontakt: 777 587 952 nebo
laktacniporadce@centrum.cz .
V oblasti Právního poradenství pro
rodiny se můžete obrátit na advokátku
Mgr. Kristýnu Spalovou. Kontakt:
kristyna.spalova@email.cz.
Personalistka a mzdová účetní Magda
Žižková, DiS. odpoví na dotazy týkající
se Personální a mzdové agendy.
Kontakt: magdaf@centrum.cz.
Senior poradenství vede Soňa
Jelínková a pomůže Vám zorientovat se
v nabídce odborných sociálních služeb
nebo příspěvků pro seniory. Kontakt:
sona.jelinkova@seznam.cz.
Jana Drastilová, spolek Naše Lány

ENGLISH MINI CLUB, Lány
Stanislava Mariašová, MBA
Dětská skupina pro děti od 2 do 7 let
se zaměřením na angličtinu.
Zápisy dětí probíhají na tel 605 259 929,
nebo na
info@anglictinaprakticky.cz.

Iveta Vrabcová, ředitelka základní školy

Setkání Školní zdravotní služby probìhne v Beierfeldu
K 31. 12. 2015 byla podána Česko-německému
fondu budoucnosti čtvrtá projektová žádost, ve
které je tentokrát německá strana žadatelem
a česká partnerem. Žádost, ve které je požadován
50% příspěvek na náklady třídenního vzájemného víkendového setkání členů Školní zdravotní
služby v Beierfeldu, byla podpořena. Aktivity
projektu se uskuteční od 27. do 29. 5. 2016.
Výjezdu do Německa se zúčastní 10

žáků/aktivních členů
Školní zdravotní služby
ze 7. – 9. třídy. Projekt
dále finančně podpoří
Německý červený kříž,
Obec Lány a rodiče
zúčastněných žáků.
Iveta Vrabcová, ředitelka základní školy

Nabízím možnost uložení
čisté zeminy na pozemku
v Lánech.
Kontakt: Petr Dzurec
602 130 636.
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NEBE NAD LÁNY
Devátého května se na NEBI NAD
LÁNY odehraje poměrně vzácné
představení – přechod planety Mars
před slunečním kotoučem. Úkaz bude
pozorovatelný po téměř sedm hodin, od
brzkého odpoledne vysoko na obloze, až
po výstup černé Merkurovy tečky ze
zapadajícího Slunce. Takový tranzit lze
pozorovat tak třináctkrát za století,
všichni tedy máme několik šancí. Na
Lánech jste ho (já pozoroval na hvězdárně v Ondřejově) byli svědky v roce 2003.
Historie pozorování přechodů planet
(týká se i celkem velkého kotoučku
Venuše) sahá až do rudolfínské Prahy ke
Keplerovi a Tychonovi. Záznamy přesných časů vstupu a výstupu pořízené
z odlišných pozorovacích stanovišť
sloužily k určení základní (alespoň
z pohledu lidstva) vzdálenosti ve
vesmíru – vzdálenosti Slunce od Země.
Dodnes ji nazýváme astronomickou
jednotkou s označením AU. Pozorování
tranzitu je výhradní (camera obscura je
půvabnou výjimkou, o ní někdy příště)
záležitostí optiky. Jednak se díváme
přímo do Slunce, a je tedy nutné použít
filtr, jednak je rozměr kotoučku Merkura
pro neozbrojené oko příliš malý.
V dnešní době máme však k dispozici
množství volně dostupných záznamů
takových jevů. Proto si nemusíme zoufat
ani nad oblačností. Najděte si některý
z filmů na webu a dožeňte svou absenci
pod denní oblohou. Přidejte i nějaký
záznam tranzitu Venuše . Efekt kapky
při vstupu do slunečního kotouče či
důkaz přítomnosti tamní atmosféry jsou
děje jednoduše ohromující.
Jirka Luska

Hledáme paní/slečnu

na úklid domácnosti,
popřípadě žehlení.
Kontakt: 604 837 371

Virtuální listování
Jisté a pevné jsou osudu kroky, co má se stáli, stane se;
a co den jeden v své pochová toky, druhý zas na svět vynese.
(Karel Jaromír Erben)

Od března letošního roku lze na oficiálních
webových stránkách Obce Lány virtuálně
zalistovat v obecních kronikách od roku 1914 do
roku 1985 včetně; další pamětní knihy ještě nejsou
naskenovány. Jedná se o tyto svazky:
Kronika I – Pamětní kniha obce Lán
Zápisy od počátku roku 1922 do konce roku 1939.
Obsahuje 298 číslovaných stran; popsány jsou
všechny. Kronikář: František Pošta (kronikářem
zvolen na schůzi obecního zastupitelstva dne
5.11.1922). Kronika vedena na základě úředního
nařízení od r. 1922, ale kronikář František Pošta
sem retrospektivně zařadil stručné poznámky
počínaje rokem 1914.
Kronika II – Pamětní kniha obce Lány, okres
Slaný
Zápisy od počátku roku 1940 do konce roku 1957.
Kniha byla zakoupena teprve po válce v roce 1946.
Zápisy z let 1940 – 1945 pořídil dodatečně
vlastnoručně František Pošta podle svých
osobních poznámek. Zápisy vede od začátku roku
1940 do konce roku 1950 (až na str. 208 včetně)
vlastní rukou kronikář František Pošta, od
počátku roku 1951 (od str. 209) pokračuje Josef
Jelínek. Rozměrná těžká linkovaná kniha
o rozměrech 492 mm x 345 mm obsahující 499
číslovaných stran, ale nedopsaná až do konce
(zápisy končí na str. 337); další stránky jsou čisté.

Podle úředního nařízení neměly být obecní
kroniky nadále vedeny na linkovaném papíře,
tudíž bylo třeba začít psát do úplně nové knihy.
Kronika III – Kronika obce Lány
Zápisy vedeny od počátku roku 1958 do konce
roku 1969. Nelinkovaná kniha obsahuje 596
číslovaných stran; popsané jsou všechny.
Kronikář: Josef Jelínek.
Kronika IV – Kronika obce Lány
Zápisy vedeny od začátku roku 1970 do konce
roku 1978. Nelinkovaná kniha obsahuje 476
číslovaných stran, popsáno je 474 stran; zbývající
strany zůstaly čisté. Kronikáři: Josef Jelínek (od r.
1970 do konce r. 1974 – do str. 255 včetně); od r.
1975 Václav Vodvářka (od str. 256 včetně do konce
knihy).
Kronika V – Kronika obce Lány
Zápisy od počátku roku 1979 do konce roku 1985.
Nelinkovaná kniha obsahuje 361 číslovaných
stran, popsány jsou úplně všechny. Kronikáři:
Václav Vodvářka (od r. 1979 do konce roku 1983 –
do str. 261 včetně); Václav Herman (od počátku
roku 1984 – od str. 262 včetně až do str. 361).
Užasnete, kolik informací je zde zaznamenáno.
Uvědomíte si, že bychom nikdy neměli říkat nikdy.
Kolik věcí, které se v době zápisu jevily
podstatnými, se časem ukázalo jako nevýznamné,
a kolik původních zdánlivých drobností nabylo
časem na důležitosti.
Václav Vodvářka, lánský písmák

Zemøelí vojáci 1914 – 1918
První světová válka byla pro muže z naší vlasti
největší válečnou událostí, což potvrzují pomníky
se jmény těch, kteří se domů nevrátili. V mnoha
obcích však již nevědí, kde a kdy jejich spoluobčané zemřeli. To se rozhodl napravit spolek
Wotrubia, který letos chce vydat knížku Jejich
osudem se stala Velká válka. Padlí a zemřelí vojáci
28. pěšího pluku, 8. zeměbraneckého pluku
a dalších c. a k. jednotek ze Slánska.
Publikace bude využívat především dokumenty
Vojenského historického archivu a obsahovat
fotografie pomníků s podrobnostmi o vojácích na
nich uvedených. Zařazeni budou též padlí
legionáři, většinou zajatí c. a k. vojáci. Kniha je
financována ze sponzorských darů jednotlivých

obcí, záštitu převzal hejtman Středočeského kraje
ing. Miloš Petera. Bude obsahovat i fotografie
vojáků, ať zemřelých, či přeživších. Proto chci
požádat každého, kdo by mohl zapůjčit fotografie,
korespondenci či jiné dokumenty – památky na
bývalé vojáky c. a k. monarchie z Lán i z obcí celého regionu, zda by mne mohl kontaktovat
(723 460 433, bartonickovi@iol.cz). Vše si
okopíruji a nepoškozené vrátím zpět. Padlí
a zemřelí vojáci - naši dědové, pradědové a ostatní
příbuzní – byli nedílnou součástí života měst
a obcí celého slánského regionu. Připravovaná
kniha by měla být důstojným připomenutím jejich
tragických osudů.
Pavel Bartoníček

Úklidové služby
KAMENICTVÍ LADISLAV HUMPÁL Slušnost, spolehlivost, kvalita
·
·
·
·
·

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

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

ź pomníky a hrobky podle požadavku zákazníka nebo z nabídky více než 50 ti pomníků
ź nápisní desky, sekání písma do kamene, zlacení, stříbření písma, portréty, keramická fota, doplňky (svítilny, vázy, kříže,
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

svíčky apod.)
odborné čištění a konzervace pomníků, rovnání, dlažby okolo rámů
pohřební práce, kopání hrobů, ukládání uren
odstraňování náhrobků, u kterých byl ukončen nájem
prodejní výstava pomníků denně 8 :00 – 18:00 hod., po dohodě i mimo
za zákazníkem i dojíždíme a poradíme přímo na hřbitově
krátké dodací lhůty se zárukou 60 měsíců, ceny předem
schody, parapety, kuchyňské desky apod. z přírodního kamene

Více na stránkách www. kamenictvi-humpal.cz | Objednávky a informace: Hamr 13 (proti čerpací stanici
Robin Oil) Rakovník 269 01 | tel: 313519671, mobil: 603494769, e-mail: kamenictvi.humpal@tiscali.cz
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SPOLEÈENSKÉ DÌNÍ

Chladný víkend

První roèník Festivalu (Ne)vinné Lány je za námi ...
V sobotu 23. dubna proběhl v Muzeu T. G. M.
první ročník festivalu vína (Ne)vinné Lány.
Několik měsíců příprav vyvrcholilo hektickým
ránem, kdy během několika desítek minut do Lán
přijelo 13 vinařství, sýry z farmy Homolka,
čokolády Jordi's a šéfkuchař Paul Day s týmem
svých pomocníků. V tu chvíli čas strašně letěl a
najednou byla jedenáctá hodina, kdy se dveře
festivalu poprvé otevřely. Připouštíme, že
nervozita pořadatelů v tu chvíli byla na maximu,
neboť všichni zúčastnění čekali, jestli bude o dobré
víno na Lánech zájem … a zájem byl!
Od prvních okamžiků a dále po celý den
přicházeli lidé jak z Lán a nejbližšího okolí, tak
i z Rakovnicka, Kladenska, Prahy… Během dne
festival navštívilo téměř 350 návštěvníků, kteří
měli možnost ochutnat desítky vzorků vín, ale
i zmíněné doprovodné občerstvení.
Snad nebude troufalé tvrdit, že se festival prostě
povedl. Svědčí o tom skvělá pohodová atmosféra

v muzeu po celý den. Očividná byla i spokojenost
vinařů, kteří sice riskovali a přijeli do neznáma,
ale odjížděli s upřímným příslibem účasti na
dalším ročníku a obdivem před noblesou prostor
muzea a vysokou kulturou a znalostmi
návštěvníků. Samozřejmě nic se neobejde bez
chyb, takže i my víme, co je třeba ještě vylepšit, a
již plánujeme dílčí změny pro případný příští
ročník.
Chceme zde také poděkovat všem, kteří nám
přímo či nepřímo pomohli, a to obci Lány,
obchodním partnerům, ale zejména Muzeu T. G.
M. a všem jeho obětavým pracovnicím. A
děkujeme také všem návštěvníkům za hojnou
účast, nastolenou atmosféru a důvěru. První
ročník festivalu měl ukázat, zda by se naše obec
mohla stát relativně důležitou „vinařskou“
adresou! Nyní jsme přesvědčeni, že ano! Věříme,
že se společně setkáme za rok u dobrého vína na
Festivalu vína (Ne)vinné Lány 2017!
Za pořadatele Emil Buřič a Zbyněk Gregor

Další jarní výšlap plánujeme do Rabštejna nad Støelou

Po teplých jarních dnech se devátý apríl
hezky ochladil. A to zrovna, když lánští
modeláři nastoupili k úklidu na letiště.
Sešlo se jich na čtyřiadvacet a věru měli
po zimě co dělat. Leckomu ani nepřijde,
že by mohl PET láhev či igelit odhodit do
koše, a tak bylo co se ohánět. Ale
účastníci si alespoň rozdělali ohýnek a
opekli buřty. To jejich kolegové od vody
takový přepych neměli. Čekala je totiž
náročná oprava mola a schodiště. A ač
jich bylo jen pět a z toho dva starci,
mladíci se pod vedením mistra
truhlářského, jinak vedoucího loďařů
Pavla Čížka, činili. Na druhý den totiž
byla stanovena první letošní loďařská
akce, odemykání mola. A tak se řezalo,
hoblovalo a šroubovalo. A ještě bylo
potřeba shrabat exkrementy po psech,
papíry, igelity po nepořádnících. Dílo se
ale podařilo. Plato mola a schody září
novotou. Až se oteplí, bude se muset
dřevo impregnovat.
Ani nedělní dopoledne nebylo teplejší.
Ale i tak se dostavilo dvacet dva
modelářů, aby se po zimním spánku
pochlubili svou pílí a odzkoušeli, jak
jejich lodičky budou plout. Bylo se věru
na co dívat. Ale nejdříve se musela
odemknout voda. Tradičně tak učinili
nejmladší z modelářů, tentokráte bratři
Paletové ze Zlatníků pod dohledem
kmeta Václava Picky. A pak se na hladině
rybníka vystřídaly na čtyři desítky
modelů. Tradičně budily pozornost
parníky mnohonásobných representantů Jiřího Voráčka a Otakara Křena.
Domácí Martin Mikolášek udivil
precizností detailů u více než jeden a půl
metru dlouhého rybářského kutru
a zvědavě byly prohlíženy i stavebnice
lodních modelů od firmy Hacker. Mezi
hezouny patřil i remorkér Pavla Čížka
a řada dalších. Letošní modelářský rok
tak byl úspěšně zahájen a všichni se již
těší na počátek června, kdy dětské hřiště
a rybník ožijí soutěžemi malých
i velkých účastníků.
Václav Picka

Na třicet účastníků se sešlo v neděli 17. dubna u sokolovny a autobusem vyrazili do Sv. Jana pod Skalou. Tam
za pěkného počasí absolvovali výšlap asi 15 km.

Inzerujte v Lánském zpravodaji
Spolehlivý způsob, jak oslovit všechny z Lán a Vašírova.
Pravidla inzerce na www.obec-lany.cz.

Dejte nám vìdìt o závadách obecního majetku
Pokud Vám něco z obecního majetku připadá v nepořádku
(např. nesvítí lampa nebo je někde nepořádek),
dejte nám o tom vědět.
Na internetových stránkách obce www.obec-lany.cz (v menu
Obecní úřad - Upozornění na závady v obci) můžete vyplnit
krátký formulář i připojit fotografii. Pokud používáte mobilní
aplikaci MOBISYS, můžete poslat zprávu přímo z mobilu.

Elektrokola
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Ze sokola
V neděli 8. května nezapomeňte jít běžet
Běh vítězství zámeckým parkem. V Běhu
pro zdraví je vítězem každý, kdo uběhne
trať 1250 m. Z účastníků se výherce
losuje.
· Sobotní cvičení s Martinou bude

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

7. a 14. května a tím skončí. Obnoví
se zase až na podzim.
Pokračují pravidelné lekce v úterý
od 9:00 hodin pro seniorky, od 19:00
hodin kondiční cvičení a od 20:00
hodin aerobní a kondiční, v neděli
od 19:00 hodin taebo nebo EMP.
Děti od 1. do 4. třídy pokračují ve cvičení v úterý od 16:00 hodin. Připravují se poctivě na své vystoupení na
akademii, která bude koncem června.
Stolní tenisté ukončili sportovní
sezónu 2015 – 2016, v trénincích pro
dospělé pokračují až do června.
16. dubna jsme vzorně uklidili okolí
sokolovny. Věříme, že si toho všichni
uživatelé všimli a že nám pomůžou
udržovat areál i prostor před sokolovnou čistý. Výbor TJ děkuje všem, kdo
přišli pomoci.
23. dubna se konala v lánské
sokolovně župní valná hromada.
Mnozí z účastníků z ostatních jednot
se velmi pochvalně vyjadřovali k naší
sokolovně!.
Volejbalisté si svůj kurt připravili
30. dubna a brigádu pak spojili
s oslavou Čarodějnic.
Na 14. května večer chystá odbor
všestrannosti novou akci, první
sokolskou módní přehlídku.
21. května od 14:00 hodin proběhne
v kinosále na Stochově župní akademie. Vystoupí na ní i dva týmy
z oddílu aerobiku Báry Ladrové.
8. června večer bude v sokolovně
Školní akademie. Venkovní hřiště
bude ve stejný den patřit policistům
z Kladna, kteří zde každoročně
pořádají turnaj v nohejbalu.
11. června na hřišti u sokolovny proběhnou župní atletické závody pro ty
nejmenší členy ČOS – pro předškoláky. Věříme, že se zapojí i Lánští
z oddílu volejbalu. Budou připraveny
i různé hry. Po skončení se u nás bude
konat župní cvičitelský sbor.
Václava Nováková

SPORTOVNÍ DÌNÍ V LÁNECH
Stolní tenisté zakonèili soutìžní sezónu
V neděli 17. dubna zakončili naši stolní tenisté
soutěžní sezónu finálovým zápasem B-družstva
v Rakovníku. Ve finále o postup do 1. třídy krajského přeboru byli sice úspěšnější hráči KK Rakovník,
přesto můžeme hodnotit sezónu jako úspěšnou.
Po loňských postupech všech 4 družstev do
vyšších tříd se všechna s přehledem udržela
a obsadila místa ve středu tabulek. Nejlépe si tedy
vedlo Béčko - bojovalo do posledního utkání
o postup a nakonec skončilo druhé. Naše nově
sestavené družstvo E, kde pravidelně nastupovali
hlavně žáci a dorostenci, skončilo na 7. místě z 12
týmů okresní soutěže a v příštím roce může
pomýšlet i na vyšší příčky. Céčko v 1. třídě
okresního přeboru skončilo na 8. místě, stejně

jako Áčko v 1. třídě krajského přeboru. Ale ani
Déčko se nemuselo obávat, že se neudrží, a
zajistilo si 9. místo. Všechna družstva tak
potvrdila oprávněnost postupu.
V závěru sezóny jsme slavili i individuální úspěchy
v turnajích: Vašek Jirkovský vyhrál turnaj ve Třtici
ve dvouhře a spolu s Davidem Bělouškem i ve
čtyřhře, Michal Brožek zvítězil na turnaji ve
Středoklukách a Petr Moravec a Vašek Jirkovský
vyhráli své kategorie na tradičním Turnaji
veteránů, pořádaném našim oddílem.
Už koncem dubna začala příprava na další
sezónu, ve které náš oddíl oslaví 50. výročí
založení.
Milan Moravec

Aerobic Team Lány pod TJ Sokol Lány odstartoval sezónu
Od září děvčata pilně nacvičovala sestavy
komerčního aerobiku, aby se mohla vrhnout na
závody. Letošní sezóna odstartovala Jarním
pohárem v Praze. Z Prahy si holky přivezly jeden
bronzový, jeden stříbrný, a dokonce tři zlaté
poháry. O zlato se postaraly nejstarší svěřenkyně
Báry Ladrové – Irky (některé
z řad maminek), Robotky
a Sestry v akci (obě skupiny
kategorie 15 a více let). Také
ostatním se vedlo skvěle.
Cesta našich nejmladších
děvčátek se sestavou Klauníci
j e n a p r o s t o s k v ě l á . Na
prvních závodech panovala
velká nervozita – Klauníci
skončili na 6. místě. Nevzdali
se, makali a tvrdě trénovali.
Díky tomu v Kralupech nad
Vltavou porazili osm již
zkušených konkurenčních
týmů a s velkou radostí a
slzičkami štěstí vystoupili na
m í s t o n e j v y š š í ! ! ! ! Ty t o
závody provázela neskonalá

radost z vítězství a naděje na další vysněné
úspěchy. Ze všech členek našeho týmu máme
velkou radost! O výsledcích všech skupin
a sólistek z dalších závodů již v příštím čísle. Držte
nám palce, závody a soutěže nás ještě čekají.
Za celý tým Bára Ladrová

Výsledky fotbalových zápasù SK Lány A
SK Lány - SK Rakovník B

1:5

Sp Lužná - SK Lány

4:2

SK Lány - FC PO Olešná

0 : 0 (PK 3:5)

SK Senomaty - SK Lány

2:5

SK Lány - FK Kněževes

0:2

V celkovém pořadí tabulky, tj. po 18. kole sezóny
2015/2016, je mužstvo SK Lány A na 12. místě.
Sledujte naše internetové stránky, které opět
fungují a průběžně je aktualizujeme.
Klára Dudášiková
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Úřední hodiny OÚ Lány
Pondělí 8 – 12 / 13 – 17 hod
Středa 8 – 12 / 13 – 17 hod
tel.: 313 502 041
www.obec-lany.cz

