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Úvodník

Veøejné zasedání

Ať žijí plesy, tam to žije!

V pondělí 27. února se zastupitelé sešli na
veřejném zasedání zastupitelstva obce Lány.
Místem jednání byl sál nad hospodou Narpa.
Zastupitelé projednali a schválili:
· Dohodu o zahájení prací na vložení
vodohospodářského majetku do VKM a.s.
Kladno-Mělník.
· Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti s ČEZ Distribuce a.s. Děčín na
pozemku parcelní číslo 146/1 v katastrálním
území Lány na umístění kabelového vedení
kNN v rozsahu 1 m s jednorázovou náhradou
1.000,- Kč.
· Výsledek výběrového řízení na akci Snížení
energetické náročnosti objektu Obecního úřadu
v Lánech a podpis smlouvy s vítěznou firmou
ABP Colsunting, a.s. z Prahy.
· Zrušení výběrového řízení na akci Projektová
dokumentace na ČOV Vašírov. Zastupitelstvo
obce ukládá starosti a místostarostovi obce
připravit zadání nového výběrového řízení.
· Výsledek výběrového řízení na akci
Rekonstrukce ulice U Špýcharu a podpis
smlouvy s firmou Klika&Dvořák, s.r.o.,
Kladno.
· Stavbu s názvem Lány – prodloužení chodníku
v ulici Křivoklátská. Zastupitelstvo obce
schvaluje smlouvu o výpůjčce se Středočeským
krajem zastoupeným Krajskou správou a
údržbou silnic Středočeského kraje na část
pozemku parcelní číslo 890 v katastrálním
území Lány s předpokládanou výměrou 295 m2
k realizaci projektu Lány – prodloužení
chodníku v ulici Křivoklátská a podpis této
smlouvy.

V době, kdy tohle číslo Zpravodaje vyjde,
budeme mít za sebou zřejmě již třetí
letošní ples, tedy celé tři čtvrtiny lánské
plesové sezóny. Je pravda, že doba se
trochu změnila a dnes jsou plesy
skutečně spíše plesy než bály nebo, jak
říkávali naši předkové, candrbály.
Ples je velká společenská událost.
Pánové se hodí do gala a vyzbrojí se
chováním hodným džentlmenů. Ženy
a dívky pak vytáhnou své nejlepší róby,
nechají si udělat hlavu a pak už jen vplují
do víru společenského života a jsou
takzvaně za dámy. Má to své kouzlo,
často pořádně nevíte, s kým to vlastně
tančíte, a můžete omylem flirtovat se
sousedkou, kterou jste nepoznali.
Změnily se i jiné věci. Místo piva, rumu
a Pražského výběru se plesoví hosté dnes
dožadují onačejších pochoutek, nejlépe
plzeňského, whisky či vybraných vín,
a k tomu zakousnou řízeček nebo
tataráček na topince. Většinou se
všichni vybraně chovají a oslňují pouze
svým tancem, vytříbenou konverzací
a vtipnými bonmoty. Doby, kdy se žádný
bál neobešel bez pořádné rvačky, jsou už
dávno ty tam, i když se najde, hlavně
mezi námi dříve narozenými, pár
jedinců, kteří na dřívější hrdinské časy
rádi vzpomenou s nostalgií. A někdy,
i když velice zřídka, se ještě někdo nechá
těmi vzpomínkami natolik unést, že by
se rád do těch starých dobrých časů chtěl
vrátit.
Ale to je marná snaha. Dnes jsme přece
někde jinde, ne? Mezi dámami
a džentlmeny takové výstřelky nemají co
dělat. A je to dobře. Zábava by přece
neměla skončit přeraženou sanicí,
vyraženými zuby nebo třeba krvavými
kousanci, to musí uznat každý rozumný
člověk, neníliž pravda?
A proto choďte na plesy. Je to ušlechtilá
společenská zábava, a pokud se budete
držet těchto základních pravidel – tedy
tančete do úmoru, smějte se upřímně se
svými přáteli a pijte s mírou – a tím
myslím s mírou s malým m – budete se
cítit fajn. A v příští lánské plesové sezóně
zase na shledanou!
Karel Pleiner
Přejeme všem krásné jaro.
Redakce
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ZŠ Lány sestavenou k rozvahovému dni 31. 12.
2016 a převedení výsledku hospodaření z roku
2016 v celkové výši 33.324,46,- Kč do
rezervního fondu ZŠ Lány.
Účetní závěrku včetně výsledku hospodaření
MŠ Lány sestavenou k rozvahovému dni
31. 12. 2016 a převedení prostředků z roku
2016 v celkové výši 111.790,16,- Kč. Rozdělit
do rezervního fondu MŠ Lány – 22.790,16,- Kč
a do fondu odměn 89.000,- Kč.
Přijetí věcného daru gymnastického koberce
Flexiroll 8x2m, 45 mm v hodnotě 30.003,- Kč
od Spolku rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ
Charlotty Garrigue Masarykové Lány.
Přijetí věcného daru hraček v hodnotě 8.894,Kč od Spolku rodičů a přátel Mateřské školy
Lány.
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce
vyzvat firmu Froněk, spol. s r.o., Rakovník
k podání cenové nabídky na dokončení
povrchu komunikace v ulici Jetelová.
Název ulice na pozemku parcelní číslo 185/19
v katastrálním území Lány K Betynce.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí změnu
čísel položek rozpočtové skladby dle Vyhlášky
MF č. 463/2016 Sb. s účinností od 1.1.2017.
Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti
k inženýrským sítím se Středočeským krajem
zastoupeným Krajskou správou a údržbou
silnic Středočeského kraje na část pozemku
parcelní číslo 824/1 odděleného
geometrickým plánem č.1073-21/2017 ze dne
14.2.2017 dle podmínek smlouvy o smlouvě
budoucí č. 15/913/KL/JU/BS.
Ing. Lenka Hrotíková

Hasièský ples
Sbor dobrovolných hasičů T. G. Masaryka Lány Vás srdečně zve na již 17. Hasičský ples,
který se koná v sobotu 25. března od 20:00 hodin v lánské sokolovně.
K tanci a poslechu bude hrát skupina Černý brejle. Připravena bude bohatá tombola.
Občerstvení zajištěno. Vstupné 150,- Kč. Společenský oděv nutný!
Srdečně zvou členové spolku

Zápis do 1. tøídy
Základní školy Charlotty Garrigue Masarykové v Lánech
pro školní rok 2017/2018
proběhne v pátek 7. dubna 2017 v době od 15:00 do 18:00 hodin
v budově 1. stupně základní školy.
K zápisu se dostaví rodiče s dětmi, které se narodily od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011
a i rodiče s dětmi, které měly odklad školní docházky.
S sebou vezměte rodný list dítěte a občanský průkaz jednoho z rodičů.
Více informací na tel.: 313 502 051, e-mail: skola@zs.lany.cz, http://skola.lany.cz
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Co se dìje na radnici
·

·

·

·

·

Český statistický úřad oznamuje, že
bude ve vybraných domácnostech
provádět šetření Životní podmínky
2017 v termínu od 4. února do 28.
května 2017 prostřednictvím
speciálně proškolených tazatelů.
Pracovníci se budou prokazovat
průkazem tazatele s příslušným
pověřením a občanským průkazem.
Se svými dotazy se můžete obrátit na
Bc. Zuzanu Maškovou, pracovnici
Krajské správy ČSÚ: 274 053 195
nebo 731 439 298.
Poplatky za popelnici a psa uhraďte
do 15. března. Zaplatit můžete
hotově na Obecním úřadu v Lánech
nebo bezhotovostním převodem na
účet obce č. 622221/0100. Variabilní
symboly k platbě bankovním
převodem najdete v únorovém
Zpravodaji nebo na internetových
stránkách obce.
Magistrát města Kladna jako
pořizovatel nového územního plánu
naší obce bude v dohledné době
svolávat jednání s dotčenými
subjekty ohledně schválených změn
během procesu schvalování nového
územního plánu.
Starosta obce podal žádost
k Pozemkovému úřadu Kladno za
účelem rekonstrukce Bílé cesty v roce
2018 tak, jako byla provedena
rekonstrukce cesty Nad Lihovarem
v roce 2016.
Z důvodu plánovaných stavebních
úprav na budově Obecního úřadu
v Lánech nebude možné po dobu
prací provádět svatební obřady,
vítání občánků a jubilea. Svatební
obřady bude možné provádět od
července. Vítání občánků se bude
konat na začátku měsíce října 2017.
Děkujeme za pochopení.

Sbìrný dvùr je v plném provozu
Od března je opět dvakrát v týdnu
otevřený sběrný dvůr, a to ve středu od
15:00 do 18:00 hodin a v sobotu od 9:00
do 12:00 hodin.
Žádáme všechny občany, kteří využívají
služeb sběrného dvora, aby respektovali
danou otevírací dobu a odpady, které
jsou určené pro ukládání, vozili pouze
b ě h e m t é t o o t e v í r a c í d o b y.
Připomínáme, že pneumatiky, stavební
a demoliční odpad do sběrného dvora
nepatří!
Více informací o tom, který odpad
můžete ukládat ve sběrném dvoře,
najdete na webových stránkách obce
www.obec-lany.cz/cz/kam-s-odpadem.
Ing. Ivana Píšová

OBECNÍ ÚØAD INFORMUJE
Zateplení budovy obecního úøadu Lány
Na základě výzvy k podání nabídky na akci Snížení
energetické náročnosti budovy obecního úřadu se
do výběrového řízení přihlásilo celkem 10 firem.
Hodnoticí kritéria stanovená dle výzvy byly
nabídková cena s dílčí váhou 80 % a osvědčení
referenčních listů v rámci technické kvalifikace
s dílčí váhou 20 %. Na základě vyhodnocení
kritérií odbornou komisí bylo stanoveno pořadí
a doporučeno uzavřít smlouvu o dílo s firmou
umístěnou na prvním místě. Zastupitelstvo obce
na veřejném zasedání schválilo výsledek

výběrového řízení a pověřilo starostu obce
k uzavření smlouvy s vítěznou firmou, což je firma
ABP Consulting a.s. Praha. Celková cena díla činí
2.261.729,- Kč bez DPH. Obec na tuto zakázku
získala dotaci ve výši 40 % z ceny díla z Operačního
programu Životní prostředí vyhlášeného
Ministerstvem životního prostředí. Práce na
realizaci stavby budou zahájeny 3. dubna 2017
s termínem dokončení 30. června 2017.
Karel Sklenička

Schùzka spolkù a dotace na jejich èinnost
V pondělí 27. února se uskutečnila schůzka spolků
se zastupitelstvem obce. Zástupci spolků
zhodnotili činnost v minulém roce a představili
plány pro letošní rok. Ve stručnosti se pokusím
některé zajímavosti zprostředkovat.
V roce 2016 žádalo o dotaci od obce na svou
činnost 19 zájmových spolků. Schůzky se
zúčastnilo 16 z nich a jeden nový spolek Cesta
zpět, z.s. Stanislavy Mariašové. Činnost spolku se
skládá z dětské skupiny vzdělávající předškolní
děti podle zásad Montessori pedagogiky,
Dětského klubu pro žáky základní školy
a příměstských táborů, vše s výukou angličtiny.
První slovo dostala rychtářka Hana Schritterová
ze spolku Baráčníků a informovala přítomné, že
nové kroje šité svépomocí jsou téměř připravené
a že jejich spolek v brzké době omladí očekávané
miminko. Pan Zdeněk Ešněr ze spolku včelařů
měl také dobré zprávy, tentokrát o rozrůstajících
se včelstvech místních včelařů. Včelstev bylo na
podzim 126. Vilém Hamouz ze spolku Náš
Vašírov pozval všechny lánské občany na
pořádané akce ve Vašírově. Starosta obce přislíbil
zavedení osvětlení k vašírovskému sportovišti
a umístění dalších laviček pro vašírovské babičky,
aby měly kde odpočívat při svých procházkách.
Václav Burger z Fiat Multipla klubu shrnul
činnost spolku a informoval, že spolek oslavil 10
let os založení, výborně spolupracuje s polským
klubem a už se těší na jarní úklid v lánské
Kaštánce. Josef Hošek z Hokejové síně sdělil, že
právě probíhá obnova a doplnění expozice
vmuzeu a kromě tradičních akcí jako je jarní
setkání československých rozhodčích nebo
podzimní setkání hokejových legend připravuje
setkání s Ester Ledeckou a setkání s Martinou
Sáblíkovou. Termíny se včas dozvíme zde ve
Zpravodaji. Aleš Lomberský si postěžoval, že se
Hokejovému klubu nedaří sestavit družstvo
mládeže. Nyní spolek připravuje spolu
s Hokejovou síní Maškarní bál v papučích a na jaro
chystá sběr železného šrotu. David Dudášik
z Fotbalového klubu se naopak pochlubil velkým
zájmem ze strany dětí o tento sport a informoval,
že se klub chystá na jarní instalaci automatických
závlah pro fotbalové hřiště. Vladan Picka uvedl, že
Modelářský klub jede v zajetých kolejích
a v poslední době prohloubil svou spolupráci

s dobrovolnými hasiči, kteří modelářské letiště
v y u ž í v a j í p r o t r é n o v á n í . Pe t r M o r a v e c
z Tenisového klubu informoval, že spolek bude
v tomto roce vylepšovat osvětlení nového kurtu,
aby večerní hra do 22:00 hodin mohla být ještě
kvalitnější. Paní Vlasta Doležalová ze spolku
Chorus Laneum informovala, že pěvecký sbor
absolvoval v uplynulém roce 11 veřejných
vystoupení včetně mimolánských, do sboru
dojíždí dokonce čtyři zpěváci z Prahy. Bohužel
z finančních důvodů sbor odmítá účast na
zahraničních pěveckých soutěžích. Andrea
Metelková sdělila, že Sportovní stáj ve Vašírově
rozšířila nabídku jezdeckého kroužku pro děti
a v závěru roku se podařilo zastřešit stodolu, slaví
10 let od svého založení. Alena Hlavsová za spolek
Zahrádkářů uvedla, že spolek opět připravuje
tradiční zájezdy, kterých se může zúčastnit také
veřejnost. Více aktivit neplánují. Jana Drastilová
za spolek Naše Lány uvedla, že spolek má již
tradiční akce anoncované v Lánském zpravodaji
a bude v nich pokračovat i v tomto roce. Spolek
v prosinci oslaví 12 let od svého založení. Václava
Nováková, starostka TJ Sokol, informovala
o plánu kompletní rekonstrukce elektroinstalace
v sokolovně. Na investici ve výši 1,2 milionu korun
se pokouší získat dotaci MŠMT. V případě, že se
dotaci podaří získat, bude sokolovna během léta
mimo provoz. Držíme palce!
Všechny spolky jsou vděčny svým příznivcům.
Většina spolků mezi sebou spolupracuje. A jistě
všichni rádi přivítají nové členy ve svých řadách.
Kronikářka obce Václava Nováková požádala
všechny přítomné o zprávu o činnosti spolku za
rok 2016, aby ji mohla zaznamenat do lánské
kroniky. Kontakt: olven@seznam.cz.
Na závěr místostarosta JUDr. Ernest Kosár
zveřejnil výzvu pro podávání žádostí o dotace
z rozpočtu obce Lány na podporu aktivit spolků
v obci Lány a ve Vašírově v roce 2017 dle
schválených pravidel. Žádosti jsou přijímány od
1. března do pátku 31. března 2017 na
předepsaném formuláři. Pravidla pro poskytování
dotací, formulář žádosti a formulář k vyúčtování
dotace jsou k dispozici na webových stránkách
obce Lány nebo v kanceláři Obecního úřadu Lány.
Jana Drastilová
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SPOLEÈENSKÉ DÌNÍ
V Lánech premiérovì divadlo V.A.D.
V pátek 10. března zahraje zmíněný kladenský
soubor v lánské sokolovně hru nazvanou Fe-érie
o Kladně. V této hře, věnované věhlasné kladenské ocelárně Poldi, nahlédnete do jedné dělnické
šatny, ale také do minulosti. Uvidíte, jak vypadá
dvě stě padesát let historie v devadesáti minutách
v dělnické šatně. A do toho se ještě připlete záhada

zmizelého Evžena. Pokud je vám osud věhlasné
kladenské ocelárny blízký, jste srdečně zváni od
19:30 hodin do lánské sokolovny. Pokud
nestihnete předprodej na obecním úřadu
v Lánech, budou vstupenky s místenkou k zakoupení před začátkem představení.
Martina Hořejší

Ètení pro celou rodinu a Burza knih
Máte rádi českého výtvarníka a zakladatele
českého animovaného filmu Jiřího Trnku? Líbí se
vám filmy a pohádky režiséra, básníka
a filmového scénáristy Miloše Macourka? Pak
přijměte pozvání spolku Naše Lány do lánské
pobočky Muzea T. G. M., kde si poslední
březnovou neděli připomeneme tvorbu obou
zmíněných autorů.
Komponovaný program věnovaný oběma
autorům připravují žáci Základní školy v Lánech
a děti z Mateřské školy v Lánech pod vedením
svých pedagogů. Současně si budete moci
prohlédnout výstavu výtvarných prací dětí
z lánské školy i školky, přihlášených do výtvarné
soutěže. Nejlepší práce z každé třídy získají
ocenění během nedělního odpoledne. Starší děti
malovaly na motivy díla Jiřího Trnky a mladší děti
oslovila tvorba Miloše Macourka. Kresby dětí
vyzdobí muzejní kavárnu, a tak si nad dobrou
kávou nebo čajem můžete všechny prohlédnout.
Obrázky budou v prostorách muzea vystavené
celý duben.

Součástí literárního odpoledne bude i Burza knih.
I vy můžete knihu/y do burzy věnovat nebo si přijít
knihy koupit. Třeba i vaše knihovna praská ve
švech a nechcete knihy vyhazovat. Udělejte dobrý
skutek a darujte je do Burzy knih! Knihy můžete
nosit do muzea po celý březen. Uvítáme zejména
knihy s datem vydání po roce 1995, encyklopedie
a knihy pro děti. Pomůžete dobré věci. Knihy si
prohlédnou knihovnice obecní a školní knihovny
a dále budou nabídnuty k prodeji za symbolický
poplatek. Výtěžek z letošní akce věnujeme
základní škole na pořízení nových knih do školní
knihovny.
Pomyslnou tečkou za odpoledním programem
bude čtení dětem dospěláky. Děti se mohou těšit
na vybrané pasáže z knih obou autorů a na
všetečné kvízové otázky.
Březen je měsíc tradičně věnovaný knize
a čtenářství. Přijměte tedy naše srdečné pozvání
na neděli 26. března od 14:00 do 17:00 hodin do
lánské pobočky Muzea T. G. M. Těšíme se na Vás.
Martina Hořejší, Naše Lány, z.s.

Velikonoèní výstava
Muzeum T. G. Masaryka v Lánech srdečně zve na
Tradiční prodejní velikonoční výstavu, která se
koná v neděli 9. dubna od 9:00 do 17:00 hodin.
V nabídce budou pomlázky, velikonoční vajíčka,

květinové dekorace, šperky a různé jiné zboží.
Vstupné na tuto výstavu je pro dospělé 30,- Kč
a pro děti 10,- Kč. Těšíme se na Vaši návštěvu!
Irena Smržová

Festival vína (Ne)vinné Lány 2017
Příznivci kvalitních vín již asi zaznamenali, že
i letos v dubnu budeme mít možnost si na Lánech
užít koncentrovaný degustační zážitek. V sobotu
22. dubna se v Muzeu TGM Lány uskuteční druhý
ročník festivalu vína (Ne)vinné Lány!
Do Muzea TGM letos zavítá 15 tuzemských
vinařství, a to ze všech vinařských podoblastí
Čech a Moravy. Přijede 11 úspěšných loňských
vinařství a k tomu čtyři nová, jmenovitě z Mělníka
vinařství Kraus, ze Znojemska Víno Hort, ze
Slovácka vinařství Zlomek & Vávra a Víno Průdek.
Festival bude mít pro letošní rok jedno hlavní
nosné téma, kterým budou ryzlinky! Všechna
vinařství budou prezentovat vzorky rýnského
nebo vlašského ryzlinku, a návštěvníci tak budou
moci pojmout festival i jako odrůdovou degustaci.
Zajištěno bude rovněž občerstvení, a to jak uvnitř
muzea, tak vně. Nebudou chybět sýry z farmy

Homolka a čokolády Jordi's, sendviče a burgery od
Paula Daye (šéfkuchaře renomovaných
restaurací Sansho, Maso a kobliha) a nově také
šnečí delikatesy. Fanoušci aut si mohou přijít
detailně prohlédnout nejkrásnější české auto –
Škodu Kodiaq. Festival začíná od 11:00 hodin
a potrvá až do podvečerních 18:00 hodin.
Vstupenky jsou v prodeji v Muzeu TGM,
u organizátorů a on-line v síti Ticketportal. Cena
tříhodinové vstupenky včetně 15 degustačních
žetonů činí aktuálně v předprodeji 330,- Kč,
přímo na místě ji pak pořídíte za 350,- Kč. Máte-li
rádi víno a chuť se festivalu zúčastnit,
doporučujeme zajistit si vstupenky v předstihu
dle Vašich požadavků. Více informací o festivalu
s e d o z v í t e n a Fa c e b o o k u a n a w e b u
www.nevinnelany.cz.
Za pořadatele Emil Buřič a Zbyněk Gregor

Skládka EKOLOGIE s.r.o.
V průběhu posledních měsíců došlo
k opakovanému zahoření na tělese
skládky, které bylo likvidováno péčí Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje a sborů dobrovolných hasičů.
Tímto děkuji za pomoc při zásahu
i Sboru dobrovolných hasičů Lány. Ve
všech případech zásah spočíval
v zahašení plamenů ve velmi krátké
době po příjezdu jednotek. Zbývající čas
zásahu byl věnován na odtěžování
a zachlazování odpadu ze zasaženého
místa. Vzhledem k tomu, že vlastní
provoz skládky podléhá velkému
množství provozních předpisů, které
jsou někdy nepřesně interpretovány,
nabízí společnost Ekologie s.r.o. v níže
uvedených termínech možnost
prohlídky skládky s výkladem.
Jedná se o termíny sobota 18. března
nebo sobota 25. března vždy od 10:00
hodin pro maximálně 15 osob.
Žádáme zájemce o tuto akci o nahlášení
na telefonním čísle 313 573 464
nejpozději jeden den před uvažovanou
návštěvou.
Za společnost EKOLOGIE s.r.o.
Kučera Jaroslav, Ing.

Kdo si hraje nezlobí ...
Spolek NÁŠ VAŠÍROV, z. s. spolupořádá v sobotu dne 11. března v restauraci
Vašírovský dvůr společenské odpoledne
v hraní stolních deskových her se
začátkem v 15:00 hodin. K dispozici
bude též stůl určený dětským hrám.
Srdečně zvou
David Gál a Lenka Hamouzová

Dìjiny udatného èeského
národa v Rakovníku
Srdečně zveme od 2. března do 7. května
do mansardy Muzea T. G. M. Rakovník
na výstavu Dějiny udatného českého
národa! Expozice vychází ze stejnojmenné knihy Lucie Seifertové, která se
dostala mezi bestsellery a získala řadu
ocenění, např. Dětská kniha roku 2003,
Zlatá stuha za nejlepší populárně
naučnou knihu pro mládež. Kniha
Dějiny udatného českého národa a pár
bezvýznamných světových událostí je
devítimetrové leporelo. Na ní se
odehrávají příběhy z naší historie od
pravěku po současnost. Tato kniha je
zvětšena do nadživotní velikosti (výška
2 m a délka 70 m). Dějinami lze tedy
procházet a prožívat spolu s kreslenými
figurkami jejich drobné radosti i strasti.
Irena Smržová
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ZE ŠKOLKY A ZE ŠKOLY
Domeček je přátelské místo pro celou
rodinu. Slouží k setkávání a trávení
volného času rodičů s dětmi. Pokud si z
programu nevyberete, můžete si jen hrát
v prostorné herně. Najdete nás v lánské
sokolovně.
Úterý
· 10:00 – 10:30 Pohybové dopoledne
pro chodící děti s rodiči
Středa
· 7:30 – 9:00 Tradiční jóga pro
dospělé – pokročilí
· 9:30 – 10:00 Zpívánkové dopoledne
pro děti s rodiči
Čtvrtek
· 10:00 – 10:30 Výtvarné dopoledne
pro děti s rodiči
· 12:45 – 13:30 Jóga pro děti I.
· 13:45 – 14:30 Jóga pro děti II.
Dále vybíráme z programu:
· Beseda Nápady na zdravé a rychlé
večeře se uskuteční v úterý 14. března
od 10:00 hodin s Ing. Kamilou
Metzovou (www.varilamysicka.cz).
Pravidla zdravé večeře. Které
potraviny se z nutričního hlediska
nejlépe hodí k večeři. Jak vše
zvládnout připravit do 15 minut ...
· Babinec s tvořením jarních dekorací
se uskuteční v úterý 14. března od
14:00 do 17:00 hodin. Milé ženy,
přijďte za námi vypnout hlavu,
posedět u kávy či čaje, příjemně si
popovídat, odpočinout si od
každodenních povinností, nasát
pohodovou atmosféru a zaměstnat
ruce pletením z pedigu nebo
proutků. Budeme vytvářet jarní
dekorace, zkusíme si i velikonoční
pomlázku nebo věneček z organzy.
Právě jste se přistěhovala a nikoho
neznáte? Přijďte se seznámit (s dětmi
nebo sama). Těšíme se na Vás na
Babinci v Domečku.
· Maňáskové divadlo O neposlušných
kůzlátkách se uskuteční ve středu
22. března. Začínáme v 11:00 hodin.
· Beseda Jsem dobrý rodič se uskuteční
ve čtvrtek 23. března od 10:00 hodin s
PhDr. Kateřinou Peškovou. Citové
vazby mezi dítětem a rodičem.
Ne s n a ž m e s e o d o k o n a l o s t .
S o u č a s n é r o d i č o v s k é m ý t y.
Nedělejme dětem sluhy …
· Beseda Jak zvyšovat psychickou
odolnost dětí se uskuteční ve čtvrtek
20. dubna od 10:00 hodin s PhDr.
Kateřinou Peškovou. Psychicky
odolným dětem se žije lépe. A lépe se
žije i jejich rodičům ...
Podrobné informace najdete na
www.naselany.cz nebo na facebooku.

OKÉNKO do mateøské školy
Co jsme dělali v únoru
6.2. Předškolní děti byly na první lekci plavání
v plavecké škole Plaváček v Tuchlovicích.
Seznámily se s bazénem, plavčíky a rozdělily se do
družstev. Děti si samy mohou zvolit, zda se vody
nebojí a budou delfíni nebo žraloci. Méně zdatní
plavci jsou v družstvu mořských koníků a želviček.
Děti v rámci výuky využijí plno pomůcek a hraček.
Už se těší na dalších osm hodin kurzu.
14.2. Do mateřské školy zavítal profesionální
muzikant, vypravěč a výrobce hudebních nástrojů
Ivo Vrba. Svojí bezprostředností a nadšením pro
hudbu děti nadchl a přinesl plno zážitků při hře na
bubny. Pro děti bylo lákavé si zahrát melodii na
bubny djemba. Děti se na chvíli přenesly do doby,
kdy se lidé uměli dorozumívat bubnováním, které
je doprovázelo při různých oslavách a rituálech.
15.2. Děti ze třídy Sluníčka a nejstarší děti ze tříd
Sovičky, Zajíčci a Kytičky se vydaly do Prahy na
koncert Hradní stráže a Policie ČR s názvem
Zvířátka v hudbě. Děti se zaposlouchaly do
příjemných tónů vážné hudby. Celým koncertem
děti prováděl dirigent orchestru. Představil dětem

nástroje, které v ukázkách zazněly. Děti dobře
rozeznávaly, které zvířátko se v hudbě schovává.
Ve všech třídách proběhly Zimní lesní dny.
Podívali jsme se na naše známá místa –
mraveniště, rybník a lípu v zámeckém parku.
Pozorovali jsme, jak se od podzimu změnila. Díky
krásné zimě se sněhem jsme si Zimní lesní dny užili
jaksepatří. Děti ze třídy Soviček a Zajíčků dovezly
zvířatům do lesa kaštany, které pro ně na podzim
nasbíraly v zámeckém parku. Z domova pak
přinesly děti tvrdý chléb, mrkvičku nebo jablíčko.
Ve třídě Berušek jsme přivítali několik nových
kamarádů. V březnu pozveme do školky rodiče
předškoláků na besedu se zástupci základní školy
a s psychologem na téma Školní zralost.
Další připravovanou akcí pro předškoláky a jejich
rodiče bude zážitkový workshop s názvem Jak
pomoci dětem při vstupu do základní školy. Rodiče
si s dětmi vyzkouší na vlastní kůži úkoly na zrakové
vnímání, sluchové vnímání, předmatematické
představy, prostorovou orientaci, grafomotoriku.
Termíny budou oznámeny na webových stránkách
školy. Srdečně Vás zveme do mateřské školy.
Těšíme se na Vás.
Miluše Vaněčková, ředitelka mateřské školy
20. – 24. 2. – Školáci užívali jarních prázdnin.
28. 2. – Za kouzelným sluchátkem se do Divadla
Lampion vydali žáci 3. třídy, zhlédli představení
Mach a Šebestová.

Zprávy ze školy
31. 1. – Ve školní družině proběhla tradiční akce
Pasování prvňáčků.
2. 2. – S historickým výukovým pořadem Vikingové – válečníci, mořeplavci, objevitelé a obchodníci
navštívili školu herci umělecké agentury
Pernštejni. Dětem předali mnoho historických
informací převážně interaktivní formou, přičemž
dominantním prvkem představení byla replika
dlouhé vikingské lodi v poměru 1:4. Pořadu se
účastnili žáci obou stupňů školy.
6. – 14. 2. – V 5. třídě proběhlo testování Kalibro,
které prověřuje znalosti žáků v českém jazyce,
matematice a anglickém jazyce.
15. 2. – V 6. lekci projektu Rozumíme penězům
si žáci 8. třídy zahráli na spotřebitele a blíže se
zabývali nakupováním mimo kamenné prodejny,
možnými nástrahami, spotřeb. právy apod.

28. 2. – S vedením školy se sešli zástupci žákovské
rady, kteří následně vyhlásili týden od 18. do 21.
dubna jako jarní sběrový týden starého papíru.
Vybraní žáci reprezentovali školu v okresních
kolech soutěží. V Olympiádě z českého jazyka K.
Trpáková (9. tř.) obsadila 18. místo, J. Chalupa (5.
tř.) v Matematické olympiádě skončil na 14. – 20.
místě, S. Přibylová (9. tř.) v Soutěži v anglickém
jazyce obhájila 10. místo. Úspěšné bylo družstvo
žáků 8. třídy K. A. Hurtová, A. Luzin a E.
Moravcová, které v Soutěži v anglickém jazyce
obsadilo 4. příčku. Všem žákům, kteří školu
v okresních kolech reprezentovali, děkuji.
Žáci školy se zapojili do výtvarné soutěže, kterou
vyhlásil spolek Naše Lány v rámci benefiční akce
Čtení pro celou rodinu. Děti tvoří obrázky
a výtvarná díla dle zadaných kritérií na motivy
tvorby Miloše Macourka a Jiřího Trnky. Práce dětí
budou vystaveny poslední březnový týden a celý
duben v prostorách Muzea T. G. M. v Lánech.
Iveta Vrabcová, ředitelka základní školy
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KALENDÁØ AKCÍ V LÁNECH A VAŠÍROVÌ V ROCE 2017
Březen
Březen
10. 3.
11. 3.
14. 3
14. 3.
18. 3.
21. 3.
22. 3.
23. 3.
25. 3.
25. 3.
26. 3.
29. 3.
Duben
Duben
Duben
6. 4.
7. 4.
8. 4.
9. 4.
14. 4.
20. 4.
21. 4.
22. 4.
22. 4.
29. 4.
30. 4.
30. 4.
Květen
Květen
1. 5.
3. – 4. 5.
6. 5.
6. 5.
8. 5.
13. 5.
13. 5.
17. 5.
20. 5.
26. 5.
27. 5.
Červen
Červen
Červen
3. 6.
4. 6.
10. 6.
10. 6.
17. 6.
24. 6.
24. 6.
25. 6.
26. 6.
27. – 29. 6.
30. 6.
30. 6.
Červenec
Červenec

Oslava narozenin prasete Berty (LS Lány)
Fe-érie o Kladně, Divadlo V.A.D. v sokolovně od 19:30 hod.(TJ Sokol)
Kdo si hraje, nezlobí, hospoda Vašírovský dvůr (Náš Vašírov, Gálovi)
Beseda Nápady na zdravé a rychlé večeře, Domeček (Naše Lány)
Babinec, Domeček od 14:00 hod.(Naše Lány)
Okresní přebor mládeže ve stolním tenise (TJ Sokol)
Valná hromada TJ Sokol Lány, v 18:30 hodin v sokolovně
Maňáskové divadlo, Domeček v 11:00 hodin (Naše Lány)
Beseda Jsem dobrý rodič?, Domeček, od 10:00 hodin (Naše Lány)
Hasičský ples, sokolovna od 20:00 hodin (SDH Lány)
Lánská koule 2017, zahájení turnaje pétanque (TJ Sokol)
Čtení pro celou rodinu a Burza knih, Muzeum TGM od 14:00
hodin(Naše Lány, ZŠ Lány, MŠ Lány, Muzeum TGM, Obec Lány)
Burza jarního a letního dětského oblečení , sokolovna od 9:00 hodin
(Naše Lány)
Úklid dětského hřiště u Židovského rybníka (Naše Lány)
Výstava Tramping Okresního archivu Rakovník (Muzeum TGM)
Bubnování s P. Šušorem, sál nad Narpou od 18:00 hod. (J. Ladrová)
Zápis do 1. třídy ZŠ Lány
Jarní úklid veřejných prostranství ve Vašírově (Náš Vašírov)
Velikonoční prodejní výstava, 9:00 - 17:00 hodin (Muzeum TGM)
Turnaj veteránů ve stolním tenise (TJ Sokol)
Beseda Jak zvyšovat psychickou odolnost dětí, Domeček, (Naše Lány)
Oslavy Dne Země ve školce (MŠ Lány)
Festival vína (Ne)vinné Lány, Muzeum T. G. M. od 11:00 do 18:00
hodin (Ne)vinné Lány, Muzeum TGM)
Lánská jarní sobota, modelářské letiště (MK Lány)
Prvomájová stopa, pěší výlet po památkách (Náš Vašírov)
Pálení čarodějnic, modelářské letiště od 18:00 hodin (Obec Lány, MK
Lány, SDH Lány, Baráčníci)
Pálení čarodějnic (Náš Vašírov)
Výstava fotografií a osobních předmětů Ondřeje Šika (Muzeum TGM)
Turnaj veteránů do 59 let, tenis (TK Lány)
Zápis dětí do MŠ Lány
Vašírovský nohejbalový kop, turnaj v nohejbale (Náš Vašírov)
Turistický výlet podél řeky Střely do Rabštejna (TJ Sokol)
Běh vítězství zámeckým parkem Lány (TJ Sokol, Obec Lány, ZŠ Lány)
Lánské aerovlaky 2017, modelářské letiště (MK Lány)
Sběr železného šrotu (HC Lány)
Posvátné písně a mantry, Jana a Dan Čadovi, sál nad Narpou
od 18:00 hodin(J. Ladrová)
Memoriál Pavla Sláničky, turnaj v nohejbale (Náš Vašírov, Obec Lány)
Bogrács guláš, hlídání Krále na návsi , 21:00 hod.(Společně pro Lány)
Staročeské Máje před hospodou Narpa (Baráčníci, Obec Lány)
Letní soutěž hasičských lodí, Židovský rybník (MK Lány)
Výlet do Mnichova Hradiště, vhodné i pro veřejnost(Zahrádkáři)
Minitenis – oblastní přebory (TK Lány)
Turnaj Lány OPEN, tenis pro členy TK a lánské občany (TK Lány)
Lánský den plný her, dětské hřiště u Ž. rybníka a okolí od 13:00 hodin
(Naše Lány, SDH Lány, MK Lány, Sport. stáj, Baráčníci, Obec Lány)
Hasičská zábava pod širým nebem (SDH Lány)
Lánská smeč – 13. ročník Memoriálu J. Zelenkové, turnaj v odbíjené
(TJ Sokol)
Vašírovský úsměvný volejbal, volejbalový turnaj (Náš Vašírov)
Sportovní den s SK Lány, fotbalové hřiště s večerní zábavou (SK Lány)
Hra oddílu Roháčí + asociace TOM, hra pro děti na modelářském
letišti (MK Lány)
Tělovýchovná akademie (TJ Sokol)
Olympiáda dětí a mládeže, sokolovna (ZŠ Lány)
Nakopanina 2017, rockový festival na modelářském letišti (Obec
Lány, MK Lány)
Slavnostní koncert v lánském kostele (Chorus )

Červenec
1. - 2. 7.
5. 7.
8. 7.
10. – 14. 7.
15. 7.
17. –21. 7.
22. 7.
22. 7.
24. – 28. 7.
24. – 28. 7.
29. – 30. 7.
31. 7. – 4. 8.
31. 7. - 4. 8.
Srpen
Srpen
5. – 6. 8.
7. – 11. 8.
12. 8.
12. - 13. 8.
26. 8.
26. - 27 . 8.
28. 8. – 1. 9.
Září
Září
Září
2. 9.
2. – 3. 9.
3. 9.
4. 9.
9. 9.
9. 9.
9. – 10. 9.
16. 9.
16. 9.
16. 9.
16. 9.
16. 9.
17. 9.
23. 9.
Říjen
Říjen
Říjen
Říjen
Říjen
Říjen
Říjen
Říjen
13. 10.
Listopad
Listopad
4. 11.
11. 11.
19. 11.
Prosinec
Prosinec
2. 12.
2. 12.
9. 12.
9. 12.
16. 12.

Cyklovýlet (Náš Vašírov)

Výstava Historie Saského Červeného kříže (Muzeum TGM)
Turnaj dospělých, tenis (TK Lány)
Koncert ve Vašírově u kapličky (Obec Lány)
Turnaj Babytenis (děti 8 – 9 let) (TK Lány)
Příměstský tábor s angličtinou – Robin Hood (Cesta zpět)
Turnaj veteránů , tenis nad 60 let (TK Lány)
Příměstský tábor s angličtinou – Avatar (Cesta zpět)
Lánský pokec 2017, Lánské výškoměry 2017, mod. letiště(MK Lány)
Prázninová zábava s Vipiš před Narpou (Vipiš, Narpa)
Příměstský tábor v Domečku – Případy detektiva Foxe (Naše Lány)
Příměstský tábor s angličtinou – Alice in Wonderland (Cesta zpět)
Turnaj dorostu , tenis (TK Lány)
Příměstský tábor v Domečku – Harry Potter a kouzla (Naše Lány)
Příměstský tábor s angličtinou – Pokemons (Cesta zpět)
Celodenní výlet (Náš Vašírov)
Turnaj mladších žáků , tenis děti 10 – 12 let (TK Lány)
Tenisový kemp pro děti (TK Lány)
Gulášfest 2017 (Obec Lány)
Turnaj starších žáků , tenis (TK Lány)
Prázninová zábava s Vipiš před Narpou (Vipiš, Narpa)
Turnaj mladších žáků, tenis děti 10 – 12 let(TK Lány)
Tenisový kemp pro děti (TK Lány)
Výstava k úmrtí TGM (Muzeum TGM)
Výlet - místo upřesní později, vhodné i pro veřejnost (Zahrádkáři)
Lánská louže, Židovský rybník (MK Lány)
Turnaj starších žáků , tenis (TK Lány)
Dětský sportovní den (Náš Vašírov)
Zahájení pravidelného cvičení a tréninků (TJ Sokol)
Vašírovský úsměvný volejbal, volejbalový turnaj (Náš Vašírov)
Lánská podzimní sobota a Lánské noční poletování, modelářské letiště
(MK Lány)
Turnaj dorostu , tenis (TK Lány)
Masarykova Vatra (SDH Lány, Muzeum TGM, Obec Lány, Chorus)
Kulinářský jarmark (Obec Lány, Baráčníci)
Lánský cyklosprint (Emil Buřič)
Večer na rejdě, Židovský rybník (MK Lány)
Tenisový turnaj Babytenis (TK Lány)
Posvícenský tenisový turnaj pro členy TK a lánské občany (TK Lány)
Vašírovský nohejbalový kop, nohejbalový turnaj (Náš Vašírov)
Podzimní úklid veřejných prostranství a hravé odpoledne Kdo si hraje,
nezlobí (Náš Vašírov)
Turistický výšlap (TJ Sokol)
Dýňořezání (Naše Lány, Obec Lány)
Tradiční simultánní šachová partie s šachovými velmistry, oslava
99. výročí vyhlášení samostatného českosl. státu (Muzeum TGM)
Pátečníci 2017, 12. slavnostní setkání osobností u T.G.M. ke dni oslav
vzniku samostatného českosl. státu (Muzeum TGM)
Lampiónový průvod (Naše Lány, SDH Lány, MěP N. S., Obec Lány)
Uzavírání lánského nebe, modelářské letiště (MK Lány)
Drakiáda, modelářské letiště (MŠ Lány, MK Lány)
Regionální bodovací turnaj mládeže ve stolním tenise (TJ Sokol)
Vítání nových rodin v muzeu (Obec Lány)
Zavírání lánského mola, symbolické uzamčení hladiny Židovského
rybníka (MK Lány)
Adventní prodejní výstava (Muzeum TGM)
Betlémské světlo (Muzeum TGM)
Rozsvěcení vánočního stromu (Obec Lány, Chorus)
Mikulášská nadílka (Náš Vašírov)
Voňavý advent (Obec Lány)
Lóra cup 2017, tradiční turnaj kladenské karetní speciality, hospoda
Narpa (Ivan Salač, Narpa)
Vánoční buchec – 15. ročník turnaje ve volejbalu (TJ Sokol)
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KALENDÁØ AKCÍ

SPOLEÈENSKÉ DÌNÍ
Vzpomínka
Dne 10. března tomu bude 5 let, co od
nás navždy odešel náš milovaný manžel,
o t e c , d ě d a , p a n Pa v e l S l á n i č k a .
Děkujeme za vzpomínku. Rodina.
Jana Sláničková

Výstava portrétù a podpisù
èeskoslovenských legionáøù
Srdečně zveme na Výstavu portrétů
a podpisů československých legionářů od
3. března do 9. dubna do Muzea T. G.
Masaryka v Lánech. Výstava se koná
u příležitosti 100. výročí bitvy u Zborova
a připravil ji sběratel a znalec podpisů
významných historických osobností
František Frolík. Představuje vybrané
osobnosti československých legionářů,
kteří se významně zapsali do naší
národní historie.
Irena Smržová

NÁZORY A KOMENTÁØE
K zamyšlení…
Věřím, že všichni chceme být dobrými
přáteli, manželi a manželkami, rodiči,
sourozenci, zaměstnanci, občany.
Především role rodičovská je podle
mého názoru náročná, protože máme
zodpovědnost za to, jací lidé vyrostou
z našich dětí. Vychováváme je a staráme
se o ně podle svých nejlepších možností.
Říkáme jim, co a jak mají či nemají říkat,
dělat, jak se mají chovat. Vědí, že mají
pozdravit, poděkovat, že se nemají
hádat, pomlouvat, prát se a ubližovat si.
To, co ale děti nejvíce vnímají, je to, jak se
chováme my sami. Sama za den jako
učitelka vyslovím mnoho takových
poučných vět, jako například že po
schodech chodíme pomalu, opatrně
a držíme se zábradlí, aby se nám něco
nestalo. No, a když já později kolem dětí
jdoucích správně po schodech
proběhnu mezi nájezdy pro kočárky,
všimnou si toho, věřte mi.
A proto bychom si všichni měli nejprve
zamést před vlastním prahem a chovat se
tak, aby se nám naše děti chtěly podobat.
Ono se totiž velice dobře ukazuje na
druhé, říká se jim, co a jak mají vařit, jak
má učitel učit žáky a jak by se kdo měl
chovat… A klidně se může stát, že ten,
kdo nejvíc ukazuje, se sám chová přesně
naopak.
Barbora Rovná

17. 12.
18. 12.
22. 12.
26. 12.

Vánoční cvičení s Míšou Kholovou (TJ Sokol)
Vánoční tělovýchovná akademie (TJ Sokol)
Slavnostní koncert v lánském kostele (Chorus )
Turnaj dvojčlenných družstev ve stolním tenise
(TJ Sokol)

Použité zkratky pořadatelů v Kalendáři akcí na
str. 5 a 6:
Baráčníci – Vlastenecko dobročinná obec Baráčníků Lány –
Vašírov, pobočný spolek
Zahrádkáři – Základní organizace Českého zahrádkářského
svazu Lány, pobočný spolek
Chorus – Chorus Laneum, z.s. (smíšený pěvecký sbor)
MK Lány – Modelářský klub Lány a okolí, pobočný spolek
Muzeum TGM –Muzeum T. G. Masaryka v Lánech

30. 12. Divadelní premiéra Divadla Lány, udělení ceny
Klobouk dolů, sokolovna (Divadlo Lány, Obec
Lány)
31. 12. Silvestrovský turnaj ve stolním tenise pro
veřejnost (TJ Sokol)

SDH Lány – SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Lány,
pobočný spolek
TJ Sokol – Tělocvičná jednota Sokol Lány, pobočný spolek
Cesta zpět – Cesta zpět z.s.
Sportovní stáj – Sportovní stáj Lány – Vašírov z.s.
TK Lány – Tenisový klub Lány, z.s.
MŠ Lány – Mateřská škola Lány
ZŠ Lány – Základní škola Ch. G. Masarykové Lány
HC Lány – Hokejový klub Lány, z.s.
SK Lány – Sportovní klub Lány, spolek (fotbal)

SPOLEÈENSKÉ DÌNÍ
Procházka se lvy aneb Cesta za africkým snem
V neděli 12. února jsme opět měli možnost vydat
se s paní Ladou Kosárovou na cestu po světě
plném dobrodružství.
Tentokrát nás ve svém vyprávění zavedla pod
africké nebe. A začalo se skutečně velkolepě.
Lánská klubovna byla zaplněná do posledního
místečka a ti, co přednášky paní Lady znají, věděli,
že ani tentokrát se rozhodně nudit nebudou.
Prohlédli jsme si fotografie z letadla A380
společnosti Emirates, na jehož palubu se vejde
800 pasažérů. Elegantní a komfortní let
odstartoval přednášku o několika zemích Afriky.
Přesvědčili jsme se o tom, jak je tato krajina
ohromující. Společně s Ladou jsme obhlédli
divokou faunu a floru, spatřili řadu nekonečných
vodopádů a dozvěděli se zajímavou historii o mysu
Dobré naděje.
O přestávce nechyběla ani ochutnávka
jihoafrického lahodného vína a čaje a samozřejmě
řada suvenýrů v podobě ručně vyřezávaných
misek a jiných suvenýrů, které si paní Kosárová z
cesty přivezla. Po pauze už jsme jen nevěřícně

sledovali procházku se lvy v přírodní rezervaci,
která se snaží zachránit tolik ohrožené a krásné
zvíře. Paní Lada vysvětlila, jak moc je důležité
dodržovat místní pravidla. Lev si musí myslet, že
jste jeho smečka, vždy jít pokorně za ním a v ruce
mít klacek. V případě, že se zvíře i v dobrém
přiblíží, je nutné mu ukázat hranice a odstrčit ho
od sebe.
Z celé přednášky jsem si odnesla řadu zajímavostí,
ale přece jen mi něco utkvělo v hlavě více. Kromě
dech beroucí divočiny, v které se ukrývaly staleté
baobaby a mocná zvířecí pětka: slon africký,
nosorožec dvourohý, buvol africký, lev a levhart
skvrnitý, jsem si opět připomněla, jak snadno
dokáže člověk devastovat přírodu kvůli těžbě
dřeva a jak je některé rozvrstvení společnosti
neskutečně absurdní. Viděli jsme místa, kde pár
kilometrů od sebe žili lidé v naprosté chudobě
a šílených hygienických podmínkách, zatímco
nedaleko za vysokými zdmi si místní smetánka
užívá paláce plné hojnosti a luxusu.
Ilona Víchová

Vašírovský masopust poètvrté
Zima je na ústupu a nový zemědělský rok pomalu
začíná. Celá vesnice načas zanechá práce a zcela se
oddá masopustnímu veselí, protože pranostika
praví, že kdo v masopustě moc dělá, v létě to odleží.
Druhou únorovou sobotu byl letos ve Vašírově
uspořádán průvod maškar, který se podle tradice
vydal na obchůzku všech stavení ve vesnici.
Dříve mívala každá maska v průvodu svůj význam
a funkci, které souvisely většinou se zaručením
prosperity v nadcházejícím zemědělském roce.
Dnes však tyto funkce takřka vymizely a masky
slouží pouze k pobavení přihlížejících i svého
nositele.
V době zahájení obchůzky čítal maškarní průvod
38 masek. Ať již s maskou či bez masky se k nám
postupně přidávali další spoluobčané, kteří se

zapojili do průvodu. Přišli nás podpořit i občané z
okolních vesnic. Celkem se masopustního
průvodu zúčastnilo téměř sto našich
spoluobčanů. Některé masky představovaly
zvířata, další různé profese, pohádkové postavy a i
všelijaké roztodivné bytosti.
Masopustní průvod jsme ukončili v restauraci,
kde se následně konala taneční merenda, při které
účastníci průvodu propili to, co vykoledovali. O
obsluhu na taneční merendě se stylově postarala
maska šenkýřky s pomocí Ferdy mravence. K tanci
a poslechu nám hrál dle našich přání pan Pavel
Běloušek.
Před odchodem domů jsme si slíbili, že příští rok
uspořádáme tuto povedenou akci znovu.
Vilda Hamouz
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SPOLEÈENSKÉ DÌNÍ
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Pan prezident T. G. Masaryk (Ing. Tomáš Kapsa), jeho sekretářka (Kateřina Uhrová) a prvorepublikové
dámy se svými ratolestmi
Irena Smržová

Lánští se umí bavit ve velkém!
V sobotu 4. března se uskutečnil již 5. Maškarní
bál v papučích. Lánská sokolovna praskala ve
švech originálními maskami, které si místní
vyráběli většinou sami. Mohli jsme vidět doslova
gang modrých postaviček v čele s Taťkou Šmoulou,
námořníky, piráty a nemocniční personál pod
vedením MUDr. Blažeje. Nápadů nespočet
a hlavně nechyběla zábava a skvělá atmosféra.
Celá akce byla benefiční, na pomoc postiženým
dětem. Všem moc děkujeme za účast i za

příspěvky. Na snímku můžete ocenit vítěze
kategorie Jednotlivec/Dvojice – neuvěřitelně
propracované Transformers a držitele třetího
místa téže kategorie – Otíka a pan Pávka z filmu
Vesničko má středisková. V dubnovém čísle
Zpravodaje přineseme podrobné informace, kam
putoval výtěžek z akce. Další zajímavé fotografie
si můžete prohlédnout na facebooku akce
www.fb.com/maskarnibalvpapucich/ .
Ivana Píšová a Ilona Víchová

NEBE NAD LÁNY
Po dlouhé době byla zima, jaké
pamatujeme! Sníh, led a hodně jasných
nocí! Teď už je ale čas na tání, na jaro a na
Velikonoce… Kdy to ale začne? A na kdy
připadají letos velikonoční svátky? Tak
p ě k n ě p o p o ř á d k u . Po č á t e k
astronomického jara je přesně dán –
nastane v den jarní rovnodennosti.
Taková omletá formulka, a přesto si
zaslouží trochu pozornosti. Základní
kružnici (pro souřadnicový systém) na
NEBI NAD LÁNY tvoří zemský rovník
promítnutý na oblohu. Druhou kružnici
vykreslí během zdánlivého ročního
pohybu po obloze samo Slunce (ve
skutečnosti je to ale Země, která kolem
Slunce právě v rovině symbolizované
touto kružnicí obíhá). Tyto dvě kružnice
spolu svírají úhel rovný náklonu zemské
osy. Protínají se ve dvou bodech. Jsou to
body rovnodennosti. Ve chvíli, kdy tímto
průsečíkem projde sluneční kotouč,
nastává jarní (nebo podzimní)
rovnodennost. Sluneční paprsky v tu
chvíli dopadají kolmo na náš povrch
a jedině v tenhle den svítí na oba póly
najednou. Na tom severním bude
dalšího půl roku polární den a na celé
polokouli nastává jaro. Den a noc mají
(s přimhouřeným okem) stejnou délku.
Jen ve dnech rovnodennosti vychází
Slunce opravdu na východě a zapadá
přesně na západě. Pokud byste však
chtěli tenhle bod (virtuální, nic ho na
nebi neznačí) pozorovat, museli byste
počkat na listopad. Slunce bude tou
dobou hluboko pod obzorem
a souhvězdí Ryb, ve kterém se jarní bod
nachází, bude pozorovatelné nad jižním
obzorem. Jaro bychom tedy měli. A teď
hlídejte fáze Měsíce. První následující
úplněk určí, že příští pátek bude tím
Velkým a pondělí tím Velikonočním.
Právě nesoulad kalendářních měsíců
s těmi lunárními způsobuje pohyblivost
data velikonočních svátků (22. března
až 25. dubna). Vždycky to ale bude
neděle po prvním jarním úplňku.
Jiří Luska
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SPORTOVNÍ DÌNÍ V LÁNECH

Ze Sokola
· V sokolovně proběhl 4. března

·

·

·

·

·

·

Maškarní bál v papučích a čeká nás
poslední ples - 25. března Ples hasičů.
10. března od 19:30 hodin si
nenechte ujít představení divadla
V.A.D z Kladna. Námětem hry Fe-érie
o Kladně je kladenská Poldovka.
Vstupenky je možné zakoupit v
sokolovně před začátkem
představení.
18. března budou v sokolovně
soupeřit malí a mladí stolní tenisté na
regionálním turnaji.
V úterý 21. března od 18:30 hodin
zveme členy i příznivce na valnou
hromadu TJ Sokol Lány.
25. března se skupina aerobik týmu
zúčastní přehlídky v Praze v Tyršově
domě.
25. března v 17:00 hodin se na hřišti
sejdou turnajoví zájemci o hru
pétanque.
29. března pořádá spolek Naše Lány
v sokolovně jarní a letní burzu
dětského oblečení.
Václava Nováková

Burza jarního a letního
dìtského obleèení
Burza se uskuteční ve středu 29. března
od 9:00 do 12:00 hodin v lánské
sokolovně.
Příjem věcí bude v neděli 26. března od
16:00 do 18:00 hodin a v pondělí
27. března od 15:00 do 16:00 hodin.
Výdej neprodaných věcí a peněz bude ve
čtvrtek 30. března od 8:00 do 9:00
hodin.
Podrobné informace získáte u Andrey
Klimešové na tel. 604 894 402 nebo na
andrejkaklimesova@seznam.cz.
Pozor, máme nové štítky a seznamy věcí!

Již šestý roèník LÁNSKÉ KOULE PÉTANQUE 2017
Jako v předchozích pěti letech, tak i letos se
uskuteční soutěž, která si postupně získává stále
větší oblibu. Pétanque je pro každou věkovou
kategorii a úspěchy na mezinárodním poli
zaznamenávají mladí i ti dříve narození. Noví
zájemci se mohou na první schůzce seznámit
nejen s organizací turnaje, ale i s velmi
jednoduchými pravidly. Tato pravidla ve
zjednodušené formě mohou zhlédnout již nyní na
tabuli České asociace petanque klubů (ČAPEK)
u pétanqueového hřiště v areálu sokolovny.
Po uzávěrce přihlášek se rozhodne, zda se bude
tak jako loni hrát dvoukolově. S ohledem na to, že
již nyní se hlásí staří i noví zájemci, bude
organizace asi stejná. K operativnímu
domlouvání zápasů je nezbytné ke svému jménu
sdělit i telefonní číslo, popřípadě e-mailovou
adresu. Tyto údaje pak všichni účastníci
s předstihem obdrží. Ti, kteří hráli již loni, mohou
nahlásit jen změny kontaktů. Zájemci (dvojice) se
mohou přihlásit u Oldřicha Poláška na telefonu
608 410 832 nebo na polasekol@seznam.cz
nejpozději do 18. 3. 2017!
Na společném setkání v sobotu 25. března v 17:00
hodin, přímo na hřišti pétanque, si rozlosujeme

jednotlivé hrací skupiny. Zde si také budou moci
všichni vyzkoušet hody, popř. vyslechnout rady
a doporučení. Účast na schůzce není nezbytná.
Proti dosavadním ročníkům se stanoví limit pro
ukončení prvního kola do konce měsíce června.
Startovné je stejné jako v minulém roce, tj. 50,- Kč
na osobu, tedy 100,- Kč na dvojici. V částce jsou
zahrnuty náklady na provoz a údržbu hřiště
a souvisejících prostor.
Hrací koule si hráči mohou stejně jako
v předchozích letech vyzvedávat v hospodě Narpa,
kde budou na nástěnce tabulky všech skupin podle
rozlosování a tabulka rezervací hřiště. Tam si
každý dopíše do prázdné kolonky den a čas
zápasu, a tím si zablokuje hřiště. Tabulky hráčů
i další případné pokyny a průběžné výsledky
budou rovněž zveřejňovány ve vitríně před
sokolovnou. Za příznivého počasí se může začít
hrát již po 25. březnu. Případné změny vyplývající
z nepředvídatelných okolností budou
přihlášeným účastníkům sděleny e-mailem.
Přihlaste se, přijďte povzbuzovat a pobavit se,
těšíme se na Vás. Tato výzva platí i pro nově
přistěhovalé starší patnácti let.
Oldřich Polášek

Rozpis zápasù SK Lány

Memoriál Pavla Slánièky

So

25.3. 15:00 Oh. Městečko - SK Lány

So

1.4.

15:30 SK Lány - So. Janov

So

8.4.

15:30 FK Kněževes A - SK Lány

So

15.4. 15:30 SK Lány - Ol. Rakovník

Ne 23.4. 16:00 SK Lišany - SK Lány
So

29.4. 16:00 SK Lány - Sp. Lužná

So

6.5.

So

13.5. 16:30 SK Lány - ČL Kolešovice

16:30 SK Senomaty - SK Lány

Ne 21.5. 10:00 FC 05 Zavidov - SK Lány
So

27.5. 17:00 So.Kroučová - SK Lány

So

3.6.

So

10.6. 10:00 Ch. Mutějovice - SK Lány

So

17.6. 17:30 SK Lány - FC PO Olešná

17:00 SK Lány - FC Jesenice

Sportovní komise obce Lány ve spolupráci se
spolkem Náš Vašírov uspořádá v letošním roce
2. ročník Memoriálu Pavla Sláničky v nohejbalu
tříčlenných družstev. Turnaj se bude konat
v sobotu 20. května 2017 od 8:00 hodin ve
sportovním areálu u lánské sokolovny.
Pavel Slánička byl dlouholetý člen Sokola Lány
a pořadatel Lánské nohejbalové ligy. Celkem byly
uspořádány čtyři ročníky tohoto turnaje
a pravidelně se jich zúčastňovala nohejbalová
družstva z Lán i ze širokého okolí.
Přihlásit se je možno na obecním úřadu nebo
u Viléma Hamouze ze spolku Náš Vašírov tel.
732 710 892. Startovné je 100,- Kč na jednotlivce
a v ceně je zahrnuto občerstvení v hospodě Narpa
v hodnotě 60,- Kč. Těšíme se na Vaši účast.
Karel Sklenička

Klára Dudášiková

Valná hromada TJ Sokol Lány
V úterý 21. března se koná od 18:30 hodin valná
hromada TJ Sokol. Výbor očekává, že se zúčastní
co nejvíce dospělých členů TJ, aby tak jednak

využili svého práva a jednak vyjádřili svůj zájem
o dění v jednotě.
Václava Nováková
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Úřední hodiny OÚ Lány
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