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Úvodník

Objekt Pamìtní síò Alice G. Masarykové získalo koneènì
Muzeum T. G. M. Rakovník, p.o.
Pamětní síň Alice G. Masarykové je bezesporu
nejvzácnější nemovitou připomínkou výjimečné
osobnosti Alice G. Masarykové v ČR. Alice nechala
domek postavit na své vlastní náklady, aby sloužil
Místní skupině ČSČK a také jako jedna z prvních
poraden pro matky s dětmi. Tomuto účelu domek
dlouhodobě sloužil až do 90. let 20. století.

Prázdniny se blíží
Jak ten čas neúprosně běží. Ještě nedávno
jsme chodili v zimním oblečení
a najednou je tu konec školního roku
a nastane čas zasloužených prázdnin pro
naše školáky. Když se ohlédnu zpět za
posledními čtyřmi roky, nejvíce času
a práce věnovalo zastupitelstvo obce
právě oblasti školství. Jenom tak
mimochodem, naposledy to bylo ve
spolupráci s ředitelkou školy rozšíření
kapacity školní jídelny na 400
stravovaných a zvýšení kapacity základní
školy na 280 žáků. Samozřejmě, že ruku
v ruce s tím jdou i velké investice. Ať už to
bylo zateplení všech budov, úpravy
prostranství školního kampusu nebo
i plánované rekonstrukce o letošních
prázdninách. Od roku 2011 se do školství
v naší obci investovalo, mimo běžné
provozní náklady, více než 25 milionů Kč.
Chci předeslat, že to určitě nejsou
investice zbytečné, neboť pro další rozvoj
obce je důležité mít kvalitní předškolní i
školní vzdělávání. Chtěl bych se však
zastavit u jedné oblasti, a to je školní
stravování. Na počátku školního roku
muselo ředitelství školy řešit stále nějaké
připomínky z řad rodičů ohledně
pestrosti, vyváženosti a kvality školních
obědů. Věřím, že s nástupem nového
vedoucího školní jídelny (mého váženého
kolegy zastupitele) se vše zklidní a upraví
ke spokojenosti nás všech. Přesto si však
dovolím jednu poznámku. Školní
stravování nemůže v žádném případě
nahradit v tomto směru rodinu. Protože
když vidím, že děti si zajdou po obědě do
obchodu, tam si koupí brambůrky, slané
tyčinky, coca-colu, energetické nápoje
a další opravdu „výživné“ potraviny, tak
ani sebelepší, vyvážené a zdravé školní
stravování to nezachrání.
Přeji všem krásné prázdniny.
Karel Sklenička

V roce 1997 se na základě dohody s Českým
červeným křížem stalo správcem objektu
Muzeum T. G. M. Rakovník (tehdy ještě Okresní
muzeum Rakovník). Od roku 2002 byla v Pamětní
síni A. G. Masarykové vybudována expozice
a výstavní síň byla postupně zařazena do
návštěvnického okruhu Muzea T. G. Masaryka

v Lánech, pobočky Muzea T. G. M. Rakovník.
Muzeum dlouhou dobu zajišťovalo celkový provoz
budovy včetně průvodců, ale bohužel status
příspěvkové organizace Středočeského kraje
nedovoloval muzeu větší investování finančních
prostředků do rekonstrukce budovy, která je
v cizím vlastnictví.
Zájem Českého červeného kříže o jakoukoli
opravu nebo o budoucnost objektu byl minimální.
Postupně ještě bylo muzeum Českému červenému
kříži nuceno platit nájemné za správu budovy
v částce 60.000,- Kč ročně a Český červený kříž
naléhal, že je nutné budovu prodat.
Pokračování na str. 2...

Veøejné zasedání
V pondělí 30. května 2016 se zastupitelé sešli na
mimořádném veřejném zasedání v budově
Obecního úřadu Lány.
Zastupitelé projednali a schválili:
· Dodatek smlouvy na akci Zateplení budovy
Základní školy Lány ze Státního fondu
životního prostředí v rámci Operačního
programu Životního prostředí.
· Přijetí dotace z programu Fond rozvoje obcí a
měst Středočeského kraje ve výši 500.000,- Kč
na akci Rekonstrukce asfaltového povrchu ulice
Školní – východ.
· Smlouvu o budoucím vkladu, pachtu a
provozování vodárenské infrastruktury
(kanalizace a vodovod) v rámci insolvenčního
řízení s firmou SENEKA s.r.o. s Vodárnami
Kladno-Mělník a.s. a Středočeskými vodárnami a.s., Kladno.

· Smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení

·
·

·

·

věcného břemene - služebnosti a Smlouvu o
právu provést stavbu IP-12-6010550 Lány,
parcelní číslo 164/37 – kabelové vedení NN.
Rozpočtovou změnu č. 3/2016.
Výsledek výběrového řízení na akci
Rekonstrukce chodníku v ulici Zahradní a
ukládá starostovi obce podepsat smlouvu s
firmou Klika & Dvořák s.r.o., Kladno.
Výsledek výběrového řízení na akci Kamerový
bod na parkovišti u hřbitova – kamera 7 a
ukládá starostovi smlouvu podepsat s firmou
Jirků A-Z s.r.o., Kladno.
Výsledek výběrového řízení na akci Chodník
podél komunikace II/236 – Zámecká ulice a
ukládá starostovi obce smlouvu podepsat s
firmou Chládek-Tintěra a.s. Litoměřice.
Dana Hnízdilová
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Vítání obèánkù bude
25. èervna
Před rokem jsme Vás informovali, že
udržet tradici Vítání občánků neboli
vítání nově narozených dětí je čím dál
těžší, protože kvůli ochraně osobních
údajů nesmí matrikáři sdělit starostům
obcí údaje z matriky. O poskytnutí těchto
informací je nutno žádat až samotné
Ministerstvo vnitra.
Vyzýváme tedy rodiče nově narozených
dětí, kteří nebyli ještě pozvaní na Vítání
občánků a o tento tradiční obřad mají
zájem, aby se obratem přihlásili na
telefonu 605 586 632. Z důvodu
plánovaných prací na budově obecního
úřadu bude další Vítání občánků až
někdy na přelomu podzim/zima. V době
stavebních prací se nebudou konat ani
žádné jiné obřady. Děkujeme za
pochopení.
Dagmar Krátká,
Sbor pro občanské záležitosti

Prázdninový provoz školky
Mateřská škola Lány bude otevřena od
1. července do 15. července a od
15. srpna do 26. srpna. Začátek nového
školního roku je ve čtvrtek 1. září 2016.
Miluše Vaněčková,
ředitelka mateřské školy

Knihovna o prázdninách
Obecní knihovna bude otevřená
v červenci pravidelně každou středu.
V měsíci srpnu bude uzavřena.
Jitka Macháčová

Zpravodaj o prázdninách
Vážení čtenáři,
Lánský zpravodaj má v červenci a v srpnu přestávku. Uzávěrka zářijového čísla
je 25. srpna 2016. Přejeme Vám léto plné
pohody a pěkných zážitků a těšíme se na
Vás u zářijového vydání.
Redakce zpravodaje

OBECNÍ ÚØAD INFORMUJE
Stavební ruch v létì
Dne 25. května začala rekonstrukce chodníku na
západní straně v ulici Zahradní a na jižní straně
ulice Bezejmenná. Celková hodnota díla je
1.474.000,- Kč bez DPH a ve výběrovém řízení
byla vybrána firma Klika Dvořák a.s. Kladno.
Současně budou do rekonstruovaného chodníku
připoloženy chráničky pro kabely na další etapu
kamerového systému obce. Jedná se o kameru,
která bude umístěna na parkovišti před hřbitovem
a bude realizována během letních měsíců.
Zároveň budou připraveny i kabely pro další
rozšíření kamer přímo na lánském hřbitově. Ve
výběrovém řízení na další etapu byla vybrána
firma Jirků A-Z s.r.o Kladno. Jedná se o firmu,
která instalovala stávající kamery a také se stará
o provoz celého kamerového systému.
Další akcí bude rekonstrukce asfaltového povrchu
v ulici Školní – východ (od základní školy ke
křižovatce Školní II). Na tuto akci jsme získali
dotaci v rámci Fondu rozvoje měst a obcí
Středočeského kraje ve výši 500.000,- Kč. Celková
hodnota díla je 850.000,- Kč. Rekonstrukce se
bude týkat výměny obrubníků a asfaltového

povrchu. Zelené pásy podél komunikace zůstanou
zachovány. Nyní je vypsáno výběrové řízení
a práce proběhnou od 15. července do 15. srpna
v době letních prázdnin.
Dále probíhá výběrové řízení na zhotovitele
stavby Chodník podél II/236 v ulici Zámecká.
Jedná se o úsek od bývalé vrátnice Školního
zemědělského podniku ke kruhovému objezdu od
Slovanky. Součástí této stavby bude také veřejné
osvětlení včetně přechodu pro chodce.
V květnovém Zpravodaji jsme informovali, že byla
podána žádost o dotaci na zateplení budovy
obecního úřadu z Operačního programu Životní
prostředí. V případě přiznání dotace (bude
rozhodnuto do konce června 2016) by vlastní
realizace proběhla v období srpen – říjen 2016.
Z toho důvodu bude také již vypsáno výběrové
řízení na dodavatele zakázky.
V době prázdnin bude rovněž probíhat avizovaná
rekonstrukce šaten a sociálního zařízení v suterénu základní školy. Na tyto práce byla vybrána
firma Elektromontáže Slaný.
Karel Sklenička

Objekt Pamìtní síò Alice G. Masarykové získalo koneènì
Muzeum T. G. M. Rakovník, p.o.
... pokračování ze str. 1
Nelehká situace byla nedávno vyřešena.
Zřizovatel Muzea T. G. M. Rakovník, Středočeský
kraj, odsouhlasil nákup objektu pro muzeum.
Zároveň dne 21. května 2016 odsouhlasilo prodej
objektu i valné shromáždění delegátů Českého
červeného kříže. Konečně tak bude vyřešena
dlouhodobá neúnosná situace. Tím, že se stane
budova majetkem Středočeského kraje, můžeme
jako jeho příspěvková organizace žádat
o investiční dotace a granty a získávat další
finanční podporu na opravu objektu, který začíná
být v havarijním stavu.
Muzeum již má připravenou architektonickou
studii na rekonstrukci domku, ze kterého by se do

budoucna mělo stát malé moderní muzeum
a zároveň víceúčelový objekt vhodný například
jako místo pro spolkové setkávání a badatelské
centrum zaměřené na osobnost Alice G.
Masarykové.
Bližší seznámení s tímto projektem proběhne v
sobotu 4. června 2016 na akci Den historie
Červeného kříže.
Mgr. Magdalena Elznicová Mikesková
Poznámka redakce: Historické události týkající se
objektu, ve kterém sídlí Pamětní síň A. G.
Masarykové si můžete přečíst v tomto čísle
Lánského zpravodaje na str. 6 v článku lánského
písmáka V. Vodvářky.

Májové veselení na lánské návsi
Cyrilometodìjský koncert
ve Vašírovì
Kulturní komise obce Lány připravila
pro občany tradiční Cyrilometodějský
koncert u Vašírovské kapličky. Konat se
bude 6. července od 17:00 hodin.
Vystoupí Smíšený pěvecký sbor pro
dospělé Chorus Laneum. Všichni jste
srdečně zváni.
Roman Havelka

Májovou veselici letos zahájil soubor lidových
tanců ze Lhoty s Českou besedou, malí tanečníci za
roztomilé pojetí tanečků sklidili velký potlesk.
Jejich starší kolegové z Čelechovic nám
připomněli, jak je důležité předávat tradice dalším
generacím. Hračky zavěšené na máji, pro které si
všechny přítomné děti šplhaly, se na věnci dlouho
neohřály. Zapotili se však většinou tatínkové a
maminky, kteří svým potomkům pomáhali. Do
světa cirkusu vtáhlo děti loutkové představení.
Výtěžek tomboly letos baráčnickému spolku
umožní tolik potřebné pořízení nových krojů

a tímto děkujeme všem, kteří si v tombole lístky
pro tuto dobrou věc zakoupili. Tančilo i sedělo se
na návsi až do pozdních večerních hodin s kapelou
K-band. Rád bych poděkoval člence kulturní
komise Petře Schritterové a baráčnické obci za
obětavou přípravu Májů a výzdobu návsi,
technickým zaměstnancům obce za pomoc při
vztyčování máje, stavění stanů a sezení a Lesní
správě Lány za máj. Kulturní komise přeje všem
krásné léto plné zážitků a odpočinku.
Roman Havelka
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SPOLEÈENSKÉ DÌNÍ

Kalendáø akcí Èerven/Záøí
4.6.

Pozvánka na koncert v kostele
Stalo se tradicí, že smíšený pěvecký sbor z Lán
Chorus Laneum pořádá poslední víkend před
letními prázdninami koncert. V letošním roce je to
7. letní koncert, který se bude konat v zámeckém
kostele Nejsvětějšího Jména Ježíš v pátek
24. června od 18:00 hodin.
Letošní koncert je koncipován v několika
tematických sekcích. První část je k výročí 700 let
od narození Karla IV. Skladby jsou gotické,
z Jistebnického kancionálu. Další část je nazvaná
Skvosty renesance, kde zazní skladby církevní
i světské. Třetí část jsou modlitby k Panně Marii.

Jsou to skladby všech hudebních období od
baroka až po současnost. Čtvrtá část koncertu je
věnována baroknímu velikánovi J. S. Bachovi. Na
závěr sbor přednese monumentální skladbu
Josefa Haydna. Srdečně zveme všechny
milovníky kvalitní hudby. Tentýž koncert
přednese sbor i v sobotu 25. června v Městečku
u Křivoklátu, v jeho malebném kostelíku, od
17:00 hodin.
Vlasta Doležalová

3. roèník Sportovního dne s SK Lány se blíží!
Dne 25. června proběhne na stadionu SK Lány již
3. ročník sportovně-zábavní akce Sportovní den
s SK Lány. Tentokrát se ponese v duchu turnaje
v malé kopané.
Ze zákulisí můžeme prozradit, že členem jednoho
přihlášeného týmu a zároveň čestným hostem
této akce, bude bývalý československý hokejový
obránce, člen České hokejové síně slávy, pan Josef
Horešovský.
Pro děti budou připraveny soutěžní stanoviště
a jízda na ponících. Po celý den se můžete

občerstvit alko či nealko nápoji, grilovanými
klobásami, steaky či gulášem. Všechny
zakoupené vstupenky půjdou do večerního
slosování o zajímavé ceny. Ve večerních hodinách
rovněž proběhne taneční zábava pod širým
nebem. Přijďte si s námi užít sportovní aktivity
a pobavit se. Slavnostní výkop proběhne již
v 10:00 hodin!
Klára Dudášiková,
SK Lány

Gulášfest do tøetice…
Kulturní komise obce Lány vás zve na Gulášfest
2016, tj. soutěž ve vaření guláše s doprovodným
programem. Konat se bude 13. srpna od 14:30
hodin na Masarykově náměstí. Přijďte ocenit
kulinářské umění svých sousedů a známých.
Týmy i jednotlivci, kteří se chtějí do klání zapojit,
přihlaste se na e-mailu romanhavelka@email.cz
do 30. července.
Na náměstí budou připravena pracovní místa,

každý soutěžící dostane stejný díl hovězího masa,
vařič či jiný zdroj tepla, další ingredience do
guláše si každý donese sám.
Guláše budou účastníci vařit přímo na náměstí,
a to od 14:30 do 17:30 hodin, kdy začne
zhotovené pokrmy ochutnávat porota složená
i z dobrovolníků z řad veřejnosti. Vítěze
Gulášfestu 2016 vyhlásíme po 18:00 hodině.
Roman Havelka

Lánský den plný her od 13:00 do
18:00 hodin na dětském hřišti
( Na š e L á n y, B a r á č n í c i ,
Modeláři, Hasiči)
4.6. Den historie Červeného kříže od
10:00 do 14:00 hodin na zahradě
Pamětní síně A. G. Masarykové a
školním hřišti ZŠ (Klub historie
ČČK)
5. 6. Oblastní přebory mimitenis (5-7
let) (TK Lány)
8.6. Školní akademie v sokolovně od
18:00 hodin (ZŠ)
11.6. Z á j e z d n a z á m k y Z á k u p y
a Lemberk (Zahrádkáři)
11.6. Oslavy 135. výročí SDH T. G. M.
Lány (SDH)
11.6. Župní atletické závody pro
předškoláky (TJ Sokol)
11.6. Turnaj veteránů, kategorie do 60
let (TK)
11.6. Vašírovský úsměvný volejbal (Náš
Vašírov)
18.6. Rocková Nakopanina (Obec
Lány a MK)
18.6. M e m o r i á l J . Z e l e n k o v é v e
volejbalu (TJ Sokol)
24.6. Koncert v lánském kostele
(Chorus Laneum)
24.6. Výstava Móda nejen z období
první republiky Ateliéru Cakee
L. Zuskové. Výstava bude
zahájena módní přehlídkou.
(Muzeum TGM)
25.6. Sportovní den s SK Lány na
fotbalovém hřišti (SK Lány)
25.6. Turnaj Lány OPEN pro členy TK
a lánské občany - dvouhra (TK)
28.6.-29.6. Atletické dny v areálu TJ
Sokol (ZŠ)
4.7. Výlet do Mirákula vlakem (Náš
Vašírov)
6.7. Koncert u kapličky ve Vašírově
(Obec Lány)
9.7. Turnaj veteránů, kategorie přes
60 let (TK)
16.7. Lánské výškoměry 2016 a Lánské
letní večerní polétání 2016 (MK)
24.7. Turnaj babytenis 8 – 9 let (TK)
30.7. Kapela ViPiš od 19:00 do 23:00
hodin před hospodou Narpa
31.7. Turnaj minitenis (TK)
červenec-srpen Cyklovýlet (Náš
Vašírov)
srpen Tu r n a j v n o h e j b a l u t r o j i c ,
hledáme organizátora (TJ
Sokol)
6.8. Turnaj dorostu (TK)
13.8. Turnaj mladšího žactva (TK)
13.8. Gulášfest (Obec Lány)
Pokračování na str. 4...
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Pozvánka na školní akademii
Školní akademie se koná ve středu
8. června od 18:00 hodin v lánské
sokolovně. Uvidíte taneční, pěvecká
a divadelní vystoupení žáků základní
školy. Srdečně zveme!
Děkujeme za příspěvky do tomboly.
Iveta Vrabcová,
ředitelka základní školy

Schùzka rodièù budoucích
prvòáèkù
Schůzka se koná v pondělí 20. června
2016 v učebně 1. B třídy v budově
1. stupně ZŠ. Třída 1. A od 16:00 hodin
a třída 1. B od 17:00 hodin. Rozdělení do
tříd bude oznámeno po dořešení
odkladů a přijetí pětiletých dětí cca
v první polovině června.
Iveta Vrabcová,
ředitelka základní školy

Kalendáø akcí Èerven/Záøí
... pokračování ze str. 3
20.8. Honour and Prestige Tennis Cup
Lany 2016 (TK)
27.8. Turnaj staršího žactva (TK)
27.8. Večer s hudbou - kapela ViPiš od
19:00 do 23:00 hodin před
hospodou Narpa
27.8. D ě t s k ý d e n p l n ý h e r a n e b
Rozlučka s prázdninami (Náš
Vašírov)
1.9. Probuď se, školo! zábavné
odpoledne pro děti v areálu
základní školy(ZŠ)
3.9. Turnaj mladšího žactva (TK)
3.9. Lánská louže, soutěž ve vedení
lodí a soutěž o Pohár modelů
hasičských lodí (MK)
5.9. Zahájení pravidelné sportovní
činnosti v sokolovně
10.9. Lánská podzimní sobota, soutěž
historických leteckých modelů
a Lánské večerní poletování (MK)
10.9. Masarykova vatra a Kulinářský
jarmark (Muzeum TGM, SDH,
Chorus Laneum)
10.9. Cyklosprint na horských kolech
v Berounské ulici (Společně pro
dobrou věc)
11.9. Lánská podzimní neděle, soutěž
historických leteckých modelů
(MK)
25.9. Posvícenský turnaj pro členy TK
a lánské občany (TK)
září Létání s dráčky pro děti s táborákem (MK, MŠ)
září – říjen Turnaj Vašírovský nohejbalový kop (Náš Vašírov)

ZE ŠKOLKY A ZE ŠKOLY
OKÉNKO
do mateøské školy
Co se dělo ve školce v květnu
3. 5. navštívili naši předškoláci školní družinu
a místní knihovnu. Děti mohly nahlédnout, jak
tráví čas jejich kamarádi ve školní družině,
a prohlédnout si třídy, kam již brzy zasednou. Poté
prvňáčci a předškoláci společně přešli do místní
knihovny, kde jim knihovnice paní Machačová
trpělivě vysvětlila, jak to v knihovně vlastně chodí.
Poslechli si od žákyň 4. třídy čtený text a poznávali,
z které pohádky jsou dané ukázky. Také jsme si
zahráli hry na veršování rýmů.
4. 5. děti ze třídy Berušky a Kytičky vyrazily do
divadla Lampion v Kladně. Pro většinu dětí
z Berušek to byl první výlet s mateřskou školou
a již jízda autobusem pro ně byla dobrodružná.
V divadle děti zhlédly pohádku s názvem Slůně,
aneb Proč mají sloni dlouhé choboty. Děti poutavý
děj pohádky velmi zaujal a díky pestré výpravě
nevěděly, kam dříve s očima.
4. 5. proběhly ve třídách Berušky a Kytičky jarní
besídky. Děti předvedly pásmo básní, písní a tanců
a na závěr měly pro maminky připravené
překvapení k jejich svátku.
5. 5. předvedly děti ze třídy Berušky své vystoupení
i obyvatelkám Domu s pečovatelskou službou
Lány. Děti sklidily za své výkony velký potlesk
a sladkou odměnu. Babičky odcházely s úsměvem
na rtech a s květinou ke Dni matek.

9. - 13. 5. si naši předškoláci ze třídy Sluníčka,
Zajíčci a Sovičky užili školu v přírodě na chatě
Emilovna. Pro řadu z nich to byl první pobyt bez
maminek a tatínků, a tak si děti prošly první velkou
zkouškou samostatnosti. Děti se vrátily plné
zážitků a vzpomínek na prožitá dobrodružství
v Pohádkovém lese.
12. 5. se vypravily děti ze třídy Berušky na svůj
poslední lesní den. Po zasněžených holých
větvích, které jsme viděli v zimě, na nás čekal
krásně zelený strom, který zdobily bílorůžovožluté
květy. Děti zaujal tvar květenství i to, že ostatní
kvetoucí stromy, které jsme při vycházkách
pozorovali, neměly listy. Jen jírovec maďal měl
korunu plnou listů i květy.
23. 5. byl uskutečněn oblíbený workshop. Třídy
Zajíčci a Sovičky si zvolily téma Bylinky a třída
Kytičky téma Veselá včelka. Děti si odnesly nové
poznatky i tematické výrobky.
25. 5. proběhlo společné fotografování jednotlivých tříd. Děti mají hezkou vzpomínku v podobě
společné fotografie se spolužáky a s paními
učitelkami ze své třídy.
V červnu nás čeká oslava MDD, pro naše předškoláky máme připravený týden Poslední školkování.
Do tříd předškoláků zavítají žáci z osmých tříd
a pozvou děti na 1. září 2016 do základní školy.
Závěrem roku se všechny děti těší na výšlap do
Obůrky za kamarádkou Bertou. A pak již HURÁ
na prázdniny! Přejeme nejen dětem krásné
sluneční dny plné pohody a sluníčka.
Miluše Vaněčková, ředitelka mateřské školy

Mladí zdravotníci navštívili Beierfeld
V pátek 27. května se skupina deseti žáků lánské
základní školy v doprovodu dvou učitelek vydala
na víkendový vzdělávací pobyt do spřáteleného
německého Beierfeldu. Zde byli očekáváni členy
Školní zdravotní služby místní školy pod vedením
pana André Uebeho, aby během následujících
dvou dnů nejen poměřili síly a dovednosti, ale také
prolomili komunikační bariéry a vyměnili si dosud
nabyté zkušenosti. Program byl velmi pestrý. Žáci
během víkendu navštívili zámecké muzeum ve
Schwarzenbergu, rozhlednu König-Albert-Turm,
Muzeum Německého červeného
kříže v Beierfeldu a ukázkový důl ve
Waschleithe. To nejdůležitější je ale
čekalo v sobotu dopoledne –
vzájemné porovnání schopností
v o b l a s t i p r v n í p o m o c i . Ve
smíšených česko - německých
týmech prokazovali členové obou
skupin Školních zdravotních služeb

na jednotlivých stanovištích znalosti z ošetřování
raněných, schopnost spolupráce a porozumění. Z
Beierfeldu si všichni odvezli spoustu zážitků,
dojmů a jedno přání – že toto přátelství bude trvat i
do budoucna. Finančně byla akce zajištěna
prostředky ze získaného grantu od Českoněmeckého fondu budoucnosti, z příspěvku
Německého červeného kříže, z příspěvku obce Lány
a z příspěvku rodičů žáků.
Mgr. Kateřina Dvořáková
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ZE ŠKOLY

Zprávy ze školy
26. 4. – Čtvrťáci zakončili výuku dopravní
výchovy vykonáním testů a poslední praktickou
lekcí na dopravním hřišti. Nyní je čeká převzetí
cyklistických řidičských průkazů.
27 4. – Čarodějnické kostýmy, lektvary,
zaříkávadla, pověry, kouzla a tradice – to vše
předcházelo ve školní družině letošní
Filipojakubské noci.
28. 4. – Prvňáčci se vydali na hrad Točník v době,
kdy se zde konaly Pravěké dny, pořádané
skupinou experimentální archeologie Mamuti.
29. 4. – Městskou knihovnu v Praze navštívili
páťáci.
3. 5. – Prvňáčci a předškoláci z mateřské školy
zavítali v rámci odpoledního družinového
programu do lánské obecní knihovny na povídání
s paní knihovnicí.
8. 5. – Tělocvičná jednota Sokol Lány ve
spolupráci s naší školou a Obcí Lány uspořádala
44. ročník Běhu vítězství zámeckým parkem.
V jednotlivých kategoriích letos soutěžilo
sedmnáct školních dětí. Žák Adam Hořejší z 5.
třídy obsadil v kategorii mladších žáků na trati
540 metrů 2. místo. Osmnáct dětí se zúčastnilo
běhu pro zdraví. Devět dívek, dva hoši a osm
zaměstnanců školy pomáhalo s organizací.
9. 5. – I v naší škole byl Kytičkový den, kdy koupí
žluté květiny lze podpořit boj proti rakovině.
Prodalo se 73 kytiček a do sbírky Ligy proti
rakovině jsme odeslali 1 540,- Kč.
9. 5. – Žáci 7. třídy navštívili Divadlo Lampion
a zhlédli představení Nekonečný příběh.
10. 5. – Letos podruhé byla skupinka žáků naší
školy pozvána do školy v Kamenných
Žehrovicích, kde z grantu od firmy LEGO
zakoupili zajímavé pomůcky pro vyučování. Žáci
pracovali během dopoledne hlavně na počítačích
a s 3D tiskárnou.

11. – 18. 5. – Na letošní školu v přírodě do Svoru
nedaleko Nového Boru vycestovalo 146 dětí
a 10 pedagogů. Na dopolední výukové aktivity
navazovaly jednotlivé etapy celotáborové hry
Interpol zasahuje a další třídní programy.
Celodenní výlet směřoval pro nejmenší do
Nového Boru, starší se vydali do sklárny Slavie
v Novém Boru a nejstarší zamířili přes Bor na
skalní hrad Sloup v Čechách. Zajímavý program,
např. se zaměřením na 700. výročí narození Karla
IV. pro starší děti nebo s indiánskou tematikou pro
ty nejmladší, byl připraven i pro žáky ve škole.
23. 5. – Ve škole se konalo fotografování třídních
kolektivů.
25. 5. – V rámci 9. lekce Svět peněz projektu
Rozumíme penězům se žáci 8. třídy vydali na
exkurzi do České národní banky v Praze. Přidali se
k nim i žáci 9. třídy.
25. 5. – Žáci 6. a 7. třídy absolvovali
komentovanou prohlídku expozice Symboly
republiky: Pilíře české státnosti v Hrzánském
paláci v Praze.
26. 5. - Zástupci tříd se sešli s vedením školy na
další žákovské radě.
23. – 27. 5. – Ve školní družině proběhl Barevný
týden, během něhož se děti každý den oblékaly do
oblečení jiné barvy.
Žáci 8. třídy se zúčastnili soutěže vyhlášené GE
Money Bank a o. s. AISIS o letní školu Rozumíme
penězům tím, že sami vlastními silami vyrobili
(připravili si scénář, rekvizity, natáčeli, stříhali,
upravovali) video na téma Jak se vyučuje finanční
gramotnost na naší škole.
Opět proběhla jarní soutěž ve sběru starého
papíru. Do sběrny bylo odvezeno celkem
5910 kg papíru a na účet SRPDŠ jsme naspořili
11.820 Kč. Za část získaných peněz byly
zakoupeny odměny vítězům/jednotlivcům
(knižní poukázky v hodnotě 300,- Kč, 200,- Kč,
100,- Kč a sladká odměna) a vítězné třídě
(reflexní přívěsek pro každého žáka). Nejlepší
třídou byla tentokrát 1. A, nejlepšími sběrači jsou
M. Fingerhut, L. Veselý a K. Válová.
Iveta Vrabcová, ředitelka základní školy

Elektrokola

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 (poslední
14.6.)
· 14:00 – 17:00 Rodinné poradenství
(individuální, párové, rodinné
konzultace, psychoterapie) a Pedagogicko psychologické poradenství
(7.6., 21.6., 19.7. a 30.8.), objednávejte se na: katka.peskova@post.cz
nebo 776 134 539.
· 14:00 – 17:00 Ženský kruh je
odpoledne pro ženy jakéhokoli věku
s rukodělnou dílnou (14.6., 28.6.
a 12.7. – háčkujeme nebo plstíme
náušnice)
Středa
· 11:00 – 11:15 Maňáskové divadlo
(8.6. a 22.6.)
· 13:00 – 16:00 Personální a mzdové
poradenství (22.6., 20.7.), objednávejte se na: magdaf@centrum.cz
· 14:00 – 17:00 Laktační poradenství
(1.6., 31.8.), objednávejte se na:
laktacniporadce@centrum.cz nebo
777 587 952
· 14:00 – 17:00 Právní poradenství
(8.6., 29.6.), objednávejte se na:
kristyna.spalova@email.cz
· 16:00 – 17:00 Senior poradenství
(15.6., 13.7.), objednávejte se na:
sona.jelinkova@seznam.cz
Čtvrtek
· 10:00 – 10:30 Výtvarné dopoledne
pro děti s rodiči
Dále vybíráme z programu:
· Kurz první pomoci se uskuteční v
úterý 7. června od 10:00 hodin pod
vedením záchranáře Marka
Hylebranta.
· Beseda Návrat do zaměstnání se
uskuteční ve čtvrtek 16. června od
10:00 hodin. Probereme motivační
dopis, pracovní pohovor, obsah
pracovní smlouvy, úlevy pro rodiče
pečující o děti, podnikání …
· Ve čtvrtek 30. června a 1. září máme
zavřeno.

www.naselany.cz
Prázdninová otevírací doba
12. – 13. července, 19. – 20. července,
30. – 31. srpna vždy od 9:00 do 12:00
a od 14:00 do 17:00 hodin.
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NEBE NAD LÁNY
Až dojdou písně v kytarových zpěvnících
a v ohništích zbudou jen řeřavé
uhlíky…nastane chvilka na mlčení pod
hvězdami. Nabízím letní bedekr pro
cesty po oblohách celého světa. Všude
na severní polokouli se orientujte podle
letního trojúhelníku hvězd Altair (Orel)
– Deneb (Labuť) – Vega (Lyra). Vyskočí
jako první po setmění. Nad jižním
obzorem rudne ve Štíru Mars a žlutým
světlem bude poblíž zářit Saturn. Čím
dál na jihu budete, tím výš a lépe
pozorovatelné tyto planety budou. K
polovině prázdnin střádejte svá přání.
Každoroční sprcha perseidů vám
začátkem srpna promění každou
minutu jedno z nich ve štěstí. Pokud
vydržíte až do šírání, nechoďte spát před
východem slunce. Ta podívaná stojí za to
vždycky. Byť jen za humny. Slunce se
vyhoupne o tolik jinde ve srovnání s
jarním časem, viďte? Co teprve západ za
mořskou hladinu! Pokud budete
pozorní a atmosféra vám to dopřeje,
uvidíte vzácný zelený záblesk na samém
okraji sluníčka. Ti z vás, kteří budou na
dovolené v rovníkových zemích, si
všimnou, jak rychle se stmívá a jak
kolmo k obzoru všechny hvězdy
zapadají. Na dovolené ještě jižněji
budou Měsíc a Slunce pochodovat po
obloze severní stranou! Nový měsíc
bude dorůstat, a přesto uvidíte rohlík ve
tvaru písmene C. V jižních krajích
hledejte nejprve souhvězdí, která
částečně známe z NEBE NAD LÁNY.
Třeba již zmíněného Štíra. Potěšte se
Shaulou, výraznou hvězdou (v
dalekohledu trojhvězdou, vzdálenou
700 světelných let) v jeho jedovatém
ostnu. Tu nad křivoklátskými lesy nikdy
nespatříte. O trochu výš hledejte
Magellanova mračna - nejkrásnější
temné mlhoviny na obloze. Mléčná
dráha – jedno ze spirálních ramen naší
Galaxie - se vám bude nejpohodlněji
pozorovat vleže na zádech. Hvězd v ní
rozlišíte čím dál víc a myšlenky po ní
uletí až na druhý konec vesmíru. A to je
taková dálka, že nebude hrát roli,
trávíte-li léto na Kopanině či v Orientu.
Teplé a jasné prázdninové noci!
Jirka Luska

ViPiš zahraje pøed Narpou
Kapela ViPiš vás zve na prázdninové
posezení s hudbou před hospodou
Narpa v sobotu 30. července a 27. srpna
vždy od 19:00 do 23:00 hodin.
Všichni jste srdečně zváni.

Z HISTORIE
Historie Sboru dobrovolných hasièù T. G. Masaryka
v Lánech
R. 1881 princ Emil z Fürstenberka oslovil lánské
obecní zastupitelstvo a založil sbor dobrovolných
hasičů. Sám stanul v jeho čele; zástupcem byl
lánský starosta Jan Breník. Sbor měl 21 členů.
Po vzniku ČSR převzal v hasičském sboru
velitelskou hodnost dosavadní zástupce, starosta
obce Jan Frolík. Tehdy začali hasiči pořádat plesy,
hrát divadlo apod.
O sbor se zajímal prezident T. G. Masaryk, který si
jeho dobrovolné práce velice vážil. V r. 1926 byl na
sjezdu „Hasičské župy č. 67“ se sídlem v N.
Strašecí jmenován TGM čestným členem, byl
požádán o vedení župy a dal svolení, aby nesla
jméno „Hasičská župa novostrašecká T. G.
Masaryka č. 67“. Když TGM 14. 9. 1937 zemřel,
doprovodil ho sbor na poslední cestě na lánský
hřbitov. Vždy 14. září zapalují hasiči tradičně
pietní Masarykovu vatru.
Zakládající osobnosti sboru: Emil z Fürst. –
patron a starosta, Max Egon II. z Fürst. – velitel,
Jan Frolík – podvelitel, Jan Breník –
místostarosta, MUDr. Bedřich Schneider –
jednatel, Jan Ulrich – pokladník.
Starostové od r. 1881 do r. 2016: Emil z Fürst., J.
Breník, A. Douša, J. Krákora, F. Fencl, J. Šnobl, F.
Pošmourný, J. Krumphanzl, J. Kučera, Ing. Z.
Ešner, F. Linc, JUDr. V. Picka, M. Suchá, JUDr. V.

Picka, K. Pošta.
Velitelé od r. 1881 do r. 2016: Max Egon II. z F., J.
Frolík, J. Jelínek, B. Ševčík, J. Husák, J. Pošta, J.
Krákora, F. Pošmourný, F. Fencl, V. Vacek, V.
Čermák,M. Černý, K. Čermák, V. Matějka, F. Linc,
K. Pošta, P. Králíček.
Kulturní a společenská činnost lánského sboru
Každoročně organizuje sbor tři akce: Hasičský
ples; Masarykova vatra; Valná hromada. Dalších
akcí se sbor účastní jako spolupořadatel. Kroužek
hasičské mládeže zaznamenal nejeden úspěch ve
svých soutěžních kategoriích.
Zásahová jednotka SDH obce Lány je zařazena do
kategorie JPOIII/1, to znamená výjezd s
družstvem do 10 min. od povolání k zásahu.
Během času disponoval lánský sbor rozmanitou
technikou od ruční pístové stříkačky tažené koňmi
až po současné moderní vybavení.
Nyní sbor vlastní dva cisternové automobily,
dopravní automobil, dvě stříkačky PPS 12, dále
dvě PPS 8, elektrocentrálu Heron, dvě motorové
pily Stihl, dvě plovoucí čerpadla, dvě kalová
čerpadla, rozbrušovací pilu Partner, dýchací
techniku Scott-Sabre, lezeckou výbavu, výbavu na
zásah při povodních a další potřebné vybavení pro
vykonávání jakéhokoliv zásahu.
Petr Králíček

Poradím Vám, kde byla v Lánech poradna
Poradci a poradny nás provázejí celým životem.
Nejdřív předmanželská a manželská, pak
prenatální a těhotenská, pak předporodní a
porodní, potom pro matky a kojence, posléze
předškolní a školní, pedagogicko-psychologická,
jazyková a pravopisná, občanská, finanční,
dluhová, protialkoholní a protidrogová, kutilská,
gastronomická, motoristická, veterinární,
mykologická, bylinkářská …… sexuální,
klimakterická …… a nakonec gerontologická.
Kam se našinec vrtne, tam se mu někdo snaží
radit. Bez poradců se netrefíme ani klíčem do
vlastních dveří.
Na Lánech jsme měli poradnu mnohem dřív, než
se s nimi roztrhl pytel, ale jakmile se s nimi ten
pytel roztrhl, tak nám tam tu poradnu zrušili.
Přišla moje chvíle profesionálního radílka a já
mohu radit Láňákům, kdeže se říkávalo u poradny
a o čemže se tam mohli lidé chodit radit. Poradna
byl notoricky známý významný orientační bod;
když jsem se někde zmínil, že bydlím nad
poradnou nebo v tý ulici, co je poradna, nemusel už
se návštěvník s žádným jiným rádcem radit a trefil
k nám i poslepu. Že to bylo číslo popisné 200, to
věděl snad jenom domovník a poštovní
doručovatelé.
Poradna vyrostla doslova na zelené louce v
jihozápadním rohu Staré štěpnice, v dobách, kdy
ještě nebylo ani vidu ani slechu ani po Obecné

škole Ch. G. Masarykové ani po hotelu Hubertus.
V roce 1928 odprodala státní správa lánského
velkostatku z parcely č. kat. 153 celkem 12
stavebních míst, každé o výměře asi 550 m2, a tady
během první republiky postupně vznikla dolní
(jižní) část současné ulice Za Školou. Jsou to po
východní straně sudá popisná čísla 200 – 210 a po
západní straně lichá popisná čísla 201 – 211.
Hned v osmadvacátém roce byly postaveny domky
čp. 201 (Vojtěch Worofka), čp. 204 (Karel Mladý,
dnes Müllerovi) a čp. 206 (Josef Jirava). A
samozřejmě domek čp. 200, ten byl nejslavnější,
přišel na svět s plnou parádou a s vysoce
postavenými kmotry. Výkop jeho základů,
provedený 27. května 1928, byla slavnostní
událost, které se zúčastnili doktorka Alice
Masaryková, prezident T. G. Masaryk, ministr
zahraničí Edvard Beneš a američtí hosté 1.
Dvoustovka nebyla obyčejný soukromý domek,
nýbrž vznikla z podnětu a nákladem Dr. Alice
Masarykové jako vzorový Dům
Československého Červeného kříže, které měly
postupně vyrůst po celé republice. Jeho projekt
snad vzešel z ateliéru architekta Josipa Plečnika.
Budova byla do konce roku 1928 pod střechou a
začala sloužit svému účelu.
Pokračování na str. 7
1

Kronika I, s. 82, 90.
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Z HISTORIE
Poradím Vám, kde byla v Lánech poradna
Pokračování ze str. 6
Její inventář byl tak bohatý, že se v době
protektorátu hodil i Němcům. Dne 13. 5. 1943 si
odtud zástupci kladenského okresního hejtmana
odvezli 20 kožených samaritánských brašen a
lékařské potřeby 2.
Místní organizaci Č/S/ČK sloužil domek až do
devadesátých let 20. století; od padesátých let to
byla Poradna pro matky a kojence. Jednou či
dvakrát týdně sem zajížděl dětský lékař a občas tu
probíhala očkování školních dětí. V
domovnickém bytě tam dlouhá léta bydlela
rodina Káclových, posléze pak Němečkovi. Často
jsem se z oken lánské školy díval, jak se do
poradny sjíždějí ze všech stran maminky s
kočárky (před budovou bylo vždycky úplné
parkoviště).
Dnes patří čp. 200 Středočeskému kraji,
respektive Muzeu T. G. M. a je zde detašovaná
expozice věnovaná historii Č/S/ČK a nesoucí
název Pamětní síň Dr. Alice Masarykové.
Slavnostně otevřena byla v květnu roku 2002.
Slangově se tam říkává Alice, v Alici.

Paní Magda Elznicová Mikesková a Barbora
Bednářová Šafránková si s poradnou jistě poradí
s erudicí sobě vlastní.
Václav Vodvářka, lánský písmák
2

Kronika 0, s. 148, 285 ; Kronika II, s. 36.

SPOLEÈENSKÉ DÌNÍ
Pozvánka na Kulináøský jarmark a Masarykovu vatru
Kulturní komise obce Lány a Sbor dobrovolných
hasičů Lány zvou v sobotu 10. září na Kulinářský
jarmark se zabíjačkovými pochoutkami a pálení
Masarykovy vatry. V programu jarmarku na
náměstí v Lánech: taneční orchestr V.I.P. Ve
stáncích od 11:00 do cca 17:00 hodin: burčák
a cizokrajná vína, ochutnávka kulinářského
překvapení mistra kuchaře, koření, medovina,

Lánský cyklosprint do vrchu
podruhé!
Pokud máte horské kolo, sportujete,
nebo jenom máte rádi výzvy, zapište si
do svých diářů, že v sobotu 10. září se
uskuteční druhý ročník Lánského
cyklosprintu do vrchu v Berounské ulici.
Závod se pojede odpoledne v týž den,
kdy se koná Kulinářský jarmark
a Masarykova vatra.
Opět se bude jednat o sprint na horských
kolech do vrchu, opět v Berounské ulici.
Závod je určen pro všechny ženské
a mužské kategorie, pro nejmenší děti
bude letos závod nepatrně zkrácený.
Jediným kritériem pro účast je současné
či minulé bydliště v našich obcích
a správné kolo.
Loňská zkušenost potvrdila, že se nikdo
nemusí obávat své slabší výkonnosti.
Závod Vám zabere jen chvíli času,
zkombinujte jej s další zábavou před
Narpou. Udělejte si čas a přijďte si
změřit své síly! Více informací
v průběhu prázdnin a na facebooku
Lánský sprint do vrchu.
Emil Buřič

lahodné dorty, zmrzlina, pivní lahůdky, dobroty
z grilu a jiné laskominy. Prodej zabíjačkových
pochoutek od 13:00 hodin. Připravena je soutěž
Kreslí celá rodina a od 16:00 hodin loutková
pohádka pro děti. Masarykovu vatru zapálí Sbor
dobrovolných hasičů Lány v 19:00 hodin.
Roman Havelka

Sokolovna se na jeden veèer promìnila v módní molo
Dne 14. května proběhl v lánské sokolovně Večer
(z) módy. Sportovní sál se proměnil v improvizované módní molo, na kterém cvičenky, cvičitelky
a Team Aerobic Lány Báry Ladrové předvedly
opravdu zajímavé módní kousky. Kdo v ten večer
dorazil, nechal se inspirovat puntíkovanou
kolekcí, námořnickým stylem, cvičebními úbory,
různými doplňky, ale i večerní garderóbou.
Módní přehlídkou provázela Ivana Píšová, Ilona

SPORTOVNÍ DÌNÍ

Víchová a Karel Pleiner. Kdo se po skončení
zdržel, mohl si zatančit a užít si zábavu s kapelou
Vipiš. Rády bychom poděkovaly všem, kdo se na
celé akci podíleli, ale i vá,m návštěvníkům, kteří
jste nás přišli na novou akci podpořit. Zvláštní dík
patří Lucii Porcalové a Janě Masákové, které se
postaraly o vizáž všech modelek, a Martině
Moravcové, jež celou akci vymyslela.
Ivana Píšová a Ilona Víchová

CHLAZENÍ
KLIMATIZACE
TEPELNÁ ČERPADLA

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

ENGLISH MINI CLUB, Lány
Stanislava Mariašová, MBA

KAMENICTVÍ LADISLAV HUMPÁL Slušnost, spolehlivost, kvalita
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

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.
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SPORTOVNÍ DÌNÍ V LÁNECH

Ze sokola
· 8. června večer bude v sokolovně

Školní akademie. Přes den generální
zkouška. Venkovní hřiště bude ve
stejný den patřit policisrtům z Kladna, kteří zde každoročně pořádají
turnaj v nohejbalu.
· 11. června na hřišti 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.
· 18. června turnaj ve volejbale
Memoriál Jitky Zelenkové venku na
hřišti.
· 27. června večer Tělovýchovná
akademie, představí se oddíl mladšího žactva a týmy aerobiku.
· 28. června pořádá ZŠ na hřišti
u sokolovny Atletický den pro žáky
1. až 5. třídy a hned 29. června pak pro
žáky 6. až 9. třídy.
· Generální úklid sokolovny proběhne
poslední týden v srpnu.
· 5. září zahájení pravidelných tréninků a cvičení.
Chcete se hýbat i o prázdninách?
Choďte cvičit. V úterý vždy od 9:00 do
10:00 hodin budou cvičit seniorky, od
20:00 hodin ženy kondiční a aerobní
cvičení. Cvičitelky se budou střídat.
VÝZVA!
Hledáme dobrovolníka, který by si vzal
na starost a zorganizoval během letních
prázdnin turnaj mužů v nohejbalu trojic.
Ozvěte se na tel. 313 502 105.
Václava Nováková

Úklidové služby
·
·
·
·
·

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

44. roèník Bìhu vítìzství zámeckým parkem v nedìli
8. kvìtna 2016 se opìt vydaøil
Značně k tomu přispělo krásné počasí, ale
báječnou atmosféru vytvářeli především
závodníci a diváci. Ve 23 kategoriích závodilo
celkem 430 běžců. Přijeli nejen z nejbližšího okolí
Lán, ale také z Ústí nad Labem, Králova Dvora,
Berouna, Zdic, Kralup nad Vltavou, Mělníka,
Neratovic, ze Mšena, a dokonce i z Finska.
Lánských ale bylo všeho všudy jen 53. Nejpočetněji byly obsazeny kategorie chlapců 5 až 6 let a za
nimi mužů narozených v letech 1977 až 1986.
Z ženských kategorií počtem vedly dívky sedmi až
osmileté a také ženy ve věku 18 až 34 let. Zdá se, že
počet běhajících žen lehce narůstá. Zatímco
v některých ročnících závodilo jen několik žen,
letos jich bylo ve třech kategoriích celkem 60!
Lánští byli zastoupeni téměř ve všech kategoriích,
na stupně nejvyšší ale dosáhli pouze dva
reprezentanti: v mladších žácích Adam Hořejší
získal druhé místo v konkurenci jedenácti dalších
závodníků a v dorostenkách Kateřina Rydlová
(sice závodila za svůj domovský tým, ale je z Lán)

také druhé místo v souboji s dalšími pěti
závodnicemi. Blahopřejeme jim!
Vše běželo hladce díky pečlivé přípravě celého
organizačního týmu. O zdravotní službu se
tentokrát staraly členky školní zdravotní družiny,
které hravě ošetřily několik drobných zranění ve
spolupráci s profesionální zdravotnicí paní
Dagmar Hurtovou. Při losování vítěze Běhu pro
zdraví, v němž běželo 185 běžců, se vloudila malá
chybička, a tak jiným způsobem losování vyhrála
Zuzanka Pospíšilová z Lán.
Pořadatelé Běhu a organizační výbor děkují všem
sponzorům za peněžní či materiální dary, sourozencům Ladrovým za pohotové komentování.
Správě zámku v Lánech děkujeme za vstřícný
přístup, květinové dary a za pomoc při zajištění
zázemí závodu.
Podrobnosti a celkové výsledky najdete na
www.beh.lany.cz.
Václava Nováková

Volejbalisté se pøipravují na letní sezónu
Letos se lánským volejbalistům nepodařilo
z důvodu malého počtu týmů zorganizovat
amatérskou ligu AVL Volley. O to více se věnovali
tréninkům v sokolovně a koncem května po
pečlivé přípravě antukového hřiště zahájili letní
sezónu. Účast na venkovních trénincích je vždy
vyšší a je to znát i na výkonech při turnajích.
Jedním z nich je Lánská smeč – Memoriál Jitky
Zelenkové. Turnaj se koná v sobotu 18. června
a vždy je kvalitně obsazen i přespolními družstvy.
Nejinak tomu bude i letos ve dvanáctém ročníku.
Vítěz získává putovní pohár a všichni hráči
hodnotné ceny. Partnerem turnaje je TJ Sokol
Lány spolu s Obecním úřadem Lány.

Poslední víkend v červnu oddíl volejbalu TJ Sokol
Lány zahájí oficiálně letní sezónu na sportovním
soustředění u Klíčavy. Celoročně se snažíme ke
sportu vést i nejmladší členy oddílu a právě
zmíněný červnový víkend se celý ponese v duchu
sportování s volejbalovou drobotinou.
Máte-li rádi volejbal a nevadí vám rekreační
úroveň, přijďte se podívat, anebo si rovnou na
antuku s námi zahrát. Rádi v oddílu uvítáme
všechny volejbalové nadšence bez rozdílu věku.
V letních měsících trénujeme vždy v pondělí a ve
čtvrtek od 18:30 hodin.
Martin Zelenka, vedoucí oddílu

SK Lány – A mužstvo

SK Lány – Starší pøípravka

SK Lány : FC 05 Zavidov

SKP Rakovník O : SK Lány

2:1

SK Lány : SKP Rakovník Č

9:5

1:1 (PK 4:3) P. Rajgl

T.J.Roztoky : SK Lány

5:5

0:2

SK Lány : FK Kněževes

9:4

FC 05 Zavidov : SK Lány

5:4

So Janov : SK Lány
ČL Kolešovice : SK Lány

4:0

Olympia Rakovník : SK Lány 5:1

O. Humr,
J. Matějka,
I. Rybář

M. Reichl,
J. Matějka
O. Humr

Po 22. kole sezóny 15/16 se Lány drží na 11. příčce
tabulky z celkových 14 týmů.

Děti se zatím drží na 2. příčce tabulky z celkových
7 týmů.
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

